
Pred uporabo natanèno preberite navodilo! O tveganju in 
ne�elenih uèinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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www.bolezni-ven.si
Lahkotne noge

Detralex, kombinacija flavonoidov, je 
venoaktivno zdravilo, ki deluje protivnetno. �e od prvih 
simptomov dalje uèinkovito zdravi boleèe, te�ke in 
otekle noge ter noène krèe v meèih.

 Utrujene, težke noge

 Bolečine v nogah

 Otečeni gležnji

 Krčne žile

NOVO 180 tablet

za zdravje in kakovost 
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Hidracija v vročih poletnih dneh • Nevarni kožni rak • Boleče grlo poleti • Piki 
in ugrizi žuželk • Potovalna lekarna • Psihološka dimenzija zdravja v času 
pandemije • Pomlajevanje kože • Zdravljenje glivičnih okužb • Degenerativna 
bolezen sklepov • Boleče in težke noge • Nehoteno uhajanje urina  
Poškodovana koža  • Alergijska astma • EPA in DHA • Fige za dobro prebavo
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UVODNIK KAZALO
V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:

Drage bralke in bralci, 
Želimo si, da bi z nami delili svoje predloge glede vsebine in tematik, o katerih bi radi brali v reviji Zdrave novice. Svoje predloge lahko sporočite prek elektronske pošte na naslov info@media-element.si, ali 
nam pišete na naslov: Zdrave novice (Media Element), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Veseli bomo vaše pošte. 
Za naročilo revije na dom nam pišite na elektronski naslov narocnina@zdrave-novice.si.

Za članke, v katerih je obravnavano delovanje učinkovin in zdravil, velja opozorilo ministrstva 
za zdravje: Ministrstvo za zdravje opozarja, da besedilo obravnava zdravilo, ki se sme izdajati le 
na zdravniški recept. O primernosti zdravila za uporabo pri posameznem bolniku lahko presoja 
le pooblaščeni zdravnik. Dodatne informacije dobite pri svojem zdravniku ali farmacevtu.
Uredništvo ne odgovarja za vsebine, ki so navedene v oglasnih sporočilih in kratkih novičkah, 
v katerih so predstavljeni izdelki. Oglasna sporočila niso lektorirana. V reviji so podana mnenja 
različnih avtorjev in strokovnjakov, uredništvo za pravilnost njihovih mnenj ne odgovarja.

•	 Mojca Kos Golja, dr. med., specialistka interne medicine 
in revmatologije

•	 Miroslav Abazović mag.farm.spec.
•	 dr. Katarina Logar, univ. dipl. biol.
•	 Petra Šauperl
•	 rim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., specialistka 

družinske medicine
•	 Branko Pirš, dr. med., specialist dermatovenerolog 

in flebolog, DERMACENTER d.o.o. Peričeva 27, 1000 
Ljubljana

•	 Štefan Spudič, dr. med, spec. otorinolaringologije
•	 direktor Medicinskega centra Barsos mag. Simon 

Vrhunc
•	 Denis Baš, dr. med., spec. pediatrije
•	 dr. Maja Trošt, dr. med. spec. nevrolog 

Klinični oddelek za bolezni živčevja in Klinika za 
nuklearno medicino, UKC Ljubljana

•	 Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 
specifičnimi učnimi težavami

•	 dr. Aljoša Danieli, MC Barsos
•	 pediatrinja dr. Jerneja Ahčan, MC Barsos
•	 dr. Franci Dagarin, BA pth.; Zavod Psihoanalitično 

središče, Kranj
•	 Alenka Fefer Grubar, kozmetični salona Moments
•	 zobozdravnica Aleksandra Križaj, direktorica 

Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj
•	 dr.Dugonik Aleksandra, Dermatologinja
•	 Jana Marinko Svetičič, dr. med., Slovensko zdravniško 

društvo; Sekcija za preventivno medicino
•	 doc. dr. Liljana Mervic, dr. med.
•	 prim. prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., višja svetnica; 

Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni; 
Društvo MŽB

•	 Mirjam ROGL BUTINA, dr. med.specialistka 
dermatovenerologije

•	 Dr. Matic Fabjan, specialist plastične, rekonstruktivne 
in estetske kirurgije

•	 Eva Cafuta Hlušička, mag. farm.
•	 Diana Batista, dr. aud. Slušni aparati Widex, d. o. o. 
•	 prim. mag. Nadja Ružić Medvešček, dr. med.
•	 Danica Lončarič NLP Coach-Svetovale
•	 DNK – Društvo za nenasilno komunikacijo
•	 Zveza društev diabetikov Slovenije
•	 dr. Lenart Girandon univ. dipl. Mikrobiolog
•	 Mark Kačar, dr. med., Dora Jeler, dr. med., specialist 

pediater pulmolog
•	 Urška Vrhovnik, mag. mikrobiol.
•	 Doc. Dr. Tanja Bagar, 
•	 Asist. Željko Perdija, dr. med. specialist interne 

medicine, 

•	 Dr. Nada Rotovnik Kozjek
•	 Dr. Milena Blaž Kovač
•	 Jurij Šorli, dr. med., spec. int. pul.; Bolnišnica Topolšica
•	 Iztok Foršnarič, klinika za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo
•	 dr. Zvezdana Snoj, dr. med., center Barsos
•	 NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje
•	 Doc. dr. Matej Gregorič, univ. dipl. inž., Center za 

proučevanje in razvoj zdravja, Nacionalni inštitut za 
javno zdravje,

•	 Denis Mlakar-Mastnak, dipl. m. s., spec. klinične 
dietetike, in doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., 
Enota za klinično prehrano, Onkološki inštitut Ljubljana

•	 prof. dr. Borut Štabuc, dr. med, uredila pa prim. Marija 
Vegelj Pirc, dr. med.

•	 predsednica društva za pljučno hipertenzijo, 
Tadeja Ravnik

•	 doc. dr. Barbara Perić, dr. med. spec. spl. krg., Oddelek 
za onkološko kirurgijo, Onkološki inštitut Ljubljana

•	 Ondina Jordan Markočič, dr. med.; Jana Marinko 
Svetičič, dr. med.; asist. dr. Dražen Stojanović, dr. med.; 
asist. Zoran Simonović, dr. med.; Slovensko zdravniško 
društvo, Sekcija za preventivno medicino

•	 doc. dr. Barbara Perić, dr. med. spec. spl. krg., Oddelek 
za onkološko kirurgijo, Onkološki inštitut Ljubljana

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558
Zdrave novice so avtorsko zaščiteni projekt 
in zaščitena blagovna znamka. Ponatis in 
razmnoževanje celote ali posameznih delov revije 
brez soglasja izdajatelja je prepovedano.
Več zdravja s spleta: 
www.zdrave-novice.si in  
www.facebook.com/zdrave-novice

Izdajatelj: HIŠA IDEJ, 
Inovativna skupina, d. o. o.
Pupinova ulica 4, 2000 Maribor
www.hisa-idej.si

Direktorica: 
Andreja Iljaš, andreja@hisa-idej.si

Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), Ukmarjeva ulica 2, 
1000 Ljubljana
Uredništvo revije:  Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Oglasno trženje: Matej Godec, matej.godec@media-element.si
Koordinatorka uredništva: Lana Janković, lana@media-element.si 
Vodja digitalnih vsebin: Saša Schwarz, sasa@hisa-idej.si
Vodja produkcije in distribucije: Andrej Holcman, andrej@hisa-idej.si
Koordinatorka projekta: Saša Schwarz, sasa@hisa-idej.si
Lektoriranje: Simona Škrlec 
Oblikovanje in prelom: Media Element d.o.o.
Fotografije: Shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 111.000 izvodov
Naslovnica: Servier Pharma d.o.o.

RAZŠIRJEnA DIStRIbUcIJSKA MREžA
Brezplačnik z naklado 62.000 izvodi ima edinstveno distribucijo v Sloveniji: Verige največjih lekarn (Lekarne Ljubljana + Notranjske lekarne, Mariborske lekarne, Mestne lekarne, Obalne lekarne, Dolenjske lekarne, Pomurske lekarne, Koroške lekarne), manjše zasebne 
lekarne v SLO (59), Zdravstveni domovi v Ljubljani (98), Zdravstveni Domovi na Štajerskem (72 domov), vse poslovalnice Sanolabor (27), UKC Maribor, UKC Ljubljana, Bolnišnice Celje, Novo mesto, Murska sobota, Brežice, Drogerije TUŠ (36), Trgovine Zdrave prehrane BIO (12 
izbranih centrov, obešenke na policah), manjše privatne klinike in poliklinike, Terme Olimje, Thermana Laško, Veriga hotelov Sava hotels & resorts (6), Hotel Habakuk, Hoteli Hit Kranjska Gora, Hotel Natura in Planja – Rogla, Hoteli Bernardin Group (4), Hotel Vogel, Eko Park 
Hotel Bohinj, Hotel Krvavec, Hotel Cerkno, MTC Fontana, Rimske terme, Terme Olimje, Terme Zreče, Terme Krka, Optike in Diagnostičnib centri Clarus (9), Optike Sever (13), Alfa Dental, Zasebne zdravniške ordinacije, Rehabilitacijski center Soča, Trgovina z zdravo prehrano 
(22), Dom starejših občanov (15), Trgovine Perutnine Ptuj (24), Diagnostični center Bled in Rogaška Slatina, Trgovine Vita Care (3), Trgovine Mlinotest (12), Zavarovalnice Adriatic Slovenica, Veriga trgovin Maxximum (6), Mestna optika – po SLO (25), Trgovine Sensilab 
(6), Zavarovalnice Vzajemna (14), Zavarovalnice Adriatic Slovenica (8), Zavarovalnice Grawe (11),Centri Manualne medicine Mogy (3), Dentalni Center Babit, Dentalni center Ustna medicina, Centri No+wello (3). Vida Studio – diagnostični studio Lj, Center Moje Zdravje – 
Superhrana, Ginekološki center Bežigrajski dvor, Bodifit centri (7)…

Facebook:	edine	novice	o	zdravju	in	kvaliteti	življenja	z	aktivnim	FB-profilom.	•	Več	kot	16.000	aktivnih	sledilcev	na	www.facebook.com/ZdraveNovice/	

Poletje je tu, počitnice so po zaslugi vavčerjev dostopne več državljanom 
kot po navadi, a verjetno se upravičeno pojavlja strah, kaj nam bo 
prinesla prihodnost. 
Karantena je partnerstvo postavila na nič kaj preprosto preizkušnjo: 
medtem ko so tisti v stabilnih zvezah uživali v dodatnem času, ki so ga 
lahko preživeli skupaj, so se nekateri dušili v majavih odnosih, ki so v 
preteklih mesecih razgalili vse razpoke. Letošnje poletje bo za marsikoga 
drugačno. 
Za številne posameznike in pare so bili pretekli meseci velika preizkušnja 
in negotovosti še ni konec, kar pomeni, da se stiska zaradi nepredvidljive 
prihodnosti nadaljuje. 
to prinaša hud stres tako za ranljive posameznike kot tudi za krhke 
partnerske odnose. tako se pogosto zgodi, da so dopust in počitnice, ki 
naj bi bili čas počitka in sprostitve, pravzaprav čas velikih sporov, stresa 
in tudi nepopravljivih razhajanj.
že v zdravih odnosih so načrtovanje, sprememba okolice, odgovornost 
na potovanju in skrb za najmlajše izziv, a strahovi so običajno kmalu 
postavljeni na stranski tir, v ospredje prideta uživanje in sreča v skupnih 
trenutkih. 
toda negotovost, ali zaradi epidemiološke slike ali ekonomske krize, in 
razočaranje, ali zaradi spremembe načrtov ali nerazrešenih konfliktov in 
nesporazumov v odnosih, lahko privedeta med dopustom do vrelišča in 
le malo je potrebno, da stiske izbruhnejo na dan. 
V času dopustov, ki ga preživimo veliko skupaj, je treba stopiti korak 
nazaj in pri tem imeti veliko sočutja, tudi do samega sebe. Včasih si je 
treba priznati, da vsega ne zmoremo sami, da izgubljamo nadzor in da 
vseh lastnih pričakovanj ne moremo doseči. bodite potrpežljivi do drugih 
in predvsem jim dajte čas in možnost, da rešijo stisko na svoj način, in 
mogoče bo ravno to tisto, kar ste že od nekdaj pogrešali. 
želimo vam prijetno poletje, ostanite zdravi, pazite nase in vaše najbližje 
in naj vam zanimive dogodivščine popestrijo poletne dni. 
Se beremo septembra.
 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice

8  Preživite poletje aktivno in zdravo
10  Poskrbite za ustrezno hidracijo v vročih poletnih dneh
12  Nevarni kožni rak – MELANOM
14  Boleče grlo tudi poleti
16  Nikamor brez potovalne lekarne
20  Obdobje pikov in ugrizov žuželk
24  Minimalni postopki pomlajevanja kože
28  Za glivične okužbe je potrebno zdravljenje
30  Degenerativna bolezen sklepov – osteoartroza
34  Boleče in otekle noge - krčne žile
38  Težave z nehotenim uhajanjem urina
40  Poletje prinaša tudi več poškodb kože
42  Ena najpogostejših kroničnih bolezni – alergijska astma
44  EPA in DHA – zakaj ju potrebujemo?
46  Psihološka dimenzija zdravja v času pandemije 
50  Fige za dobro prebavo

 

 

REŠI ŽIVLJENJE BOLNIKOM
Z MOŽGANSKO KAPJO!
PREPOZNAJ ZNAKE

GROM
POKLIČI 112

Boehringer Ingelheim RCV
Podružnica Ljubljana
Šlandrova 4b, Ljubljana – Črnuče

Za vse morebitne nadaljnje informacije se lahko obrnete na Boehringer  
Ingelheim RCV GmbH & Co KG, podružnica Ljubljana, tel.: +386 1 586 40 00

PC-SL-100215  Datum priprave informacije: april 2020

www.GROMinute.siOB KATEREMKOLI ZNAKU TAKOJ POKLIČI 112.
SPOROČI, DA SUMIŠ NA MOŽGANSKO KAP.

GOVOR
Neustrezen, 

zatikajoč, slabo 
razumljiv govor.

ROKA
Šibka 
roka 

ali noga.

OBRAZ
Na obrazu 
povešen 
ustni kot.

MINUTE
Vsaka 

minuta 
šteje!
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100% ZAŠčITO PRED NADLEžNIM MRčEsOM
Komarnik predstavlja 100 % zaščito pred nadležnim 
mrčesom, vzdržljiva in prosojna mreža pa nudi nemoten 
pretok svežega zraka in svetlobe. Vgradi se ga na notranjo 
stran obloge in raztegne čez okensko odprtino, ko ga 
potrebujete. Vpet 
je v vodila in se ga 
lahko upravlja z roko 
ali upravljalno palico. 
Komarnik se lahko 
vgradi na vse tipe 
strešnih oken. Velikost 
je odvisna od širine in 
višine notranje obloge 
okoli okna. 

Zdravilo Glukozamin Pharma nord je že desetletje in 
pol na zdravstveni sceni v Sloveniji. Kolaborativni center 
za bolezni gibal pri Svetovni zdravstveni organizaciji je 
na osnovi številnih multicentričnih študij v renomiranih 
svetovnih medicinskih centrih (EU, ZDA, Kanada, Japonska, 
Avstralija) preučil, strnil in doslej večkrat podprl 
delovanje zdravila glukozamin, npr. v kolenu. Vrhunsko 
mednarodno strokovno združenje strokovnjakov ortopedov, 
revmatologov, fiziatrov idr. (EScEO) je pred leti oblikovalo 
klinične poti za uspešno terapijo z zdravilom glukozamin. 
Prav tako so tudi objavili, da terapija z zdravilom 
glukozamin zadošča kriterijem biološkega zdravljenja. 
Zdravilo Glukozamin Pharma nord je na voljo brez 

recepta v vseh statusu bRp (brez recepta) 
v vseh lekarnah in nekaterih specializiranih 

trgovinah po Sloveniji.
Pred uporabo 
zdravila natančno 
preberite navodilo. O 
tveganju in neželenih 
učinkih se posvetuje 
z zdravnikom ali 
farmacevtom. 

DEsETLETJE IN POL UsPEŠNEGA ZDRAVLJENJA

ZAVAROVANJE sPECIALIsTI TRIGLAV
Kadar je naše zdravje ogroženo, 
si želimo čim prej okrevati. 
Preprečite, da bi se vam 
zdravstveno stanje poslabšalo 
zaradi predolgega čakanja 
na pregled specialista. Z 
zavarovanjem Specialisti triglav, 
Zdravstvene zavarovalnice si 

lahko zagotovite hiter dostop do specialistične obravnave 
in do zahtevne diagnostike. S tem lahko preprečite, da 
se vaše zdravstveno stanje poslabša, in si zagotovite 
zdravstveno in finančno varnost. Več na “Halo zdravje”
080 26 64, info@triglavzdravje.si ali www.triglavzdravje.si.

Ofenosept je zdravilo brez recepta za 
antiseptično zdravljenje kože, sluznic in ran. 
Nežen do kože, močan proti 
mikroorganizmom. 
Prednosti:
• Učinkovit proti bakterijam in glivam
• Čisti in razkužuje
• Varna uporaba pri otrocih vseh starosti
• Ne vsebuje alkohola 
• Enostavna uporaba
• Idealen za prvo pomoč na dopustu in doma 
Zdravilo je na voljo brez recepta v 
lekarnah in specializiranih trgovinah. 
Več preberite na: www.oktal-pharma.si
Pred uporabo natančno preberite navodilo! O 
tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z 
zdravnikom ali s farmacevtom.

tekoči repelent za zaščito pred navadnimi in 
tigrastimi komarji do 4 ure in do 8 ur pred klopi. 
Izdelek lahko uporabljajo vsi člani družine, primeren 
je tudi za otroke od tretjega leta. Vsebuje citrodiol, 
ki je izvleček avstralskega evkaliptusa in ima 
prijeten vonj po citrusih. ne vsebuje DEEtA. Pršilo 
StOP je izdelano v galenskem laboratoriju Lekarne 
Ljubljana. na voljo je v enotah Lekarne Ljubljana, 
specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni 
Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si.

OFENOSEPT – DERMALNO PRŠILO

PRŠILO sTOP PROTI KOMARJEM IN KLOPOM

LAHKIH NOG NAOKROG

GENERALIJEVO DREVO OPTIMIZMA 

Lekovita LAHKOnOG je hitro vpojna dobrodejna negovalna 
krema, ki poživlja utrujene noge in stopala. Kombinacija 
izvlečkov arnike, divjega kostanja, mentola in kafre prijetno 
ohladi in pospešuje prekrvitev, primerno tudi za nanos 
ob udarninah. Olje pšeničnih kalčkov, ognjič in dodana 
vitamina A in E spodbujajo obnovo kože, jo mehčajo ter 
blagodejno delujejo na suho kožo. Kreme ne nanašamo na 
sluznice in poškodovano kožo. Slovenski izdelek, primeren 
za nego kože otrok, odraslih in starostnikov, tudi nosečnic 

in sladkornih bolnikov. 350 ml 
svežine v tUŠ drogerijah in 
tosama belih štacuncah, na voljo 
tudi v slovenskih lekarnah ter 
drugih specializiranih trgovinah, 
spletna prodaja in več informacij 
na www.lekos.si.

Slovenija je bogatejša za novo, prav posebno drevo. Imenuje 
se Generalijevo drevo optimizma, ki ga ima zavarovalnica 
Generali v Arboretumu Volčji Potok in na katerem so 
misli in spoznanja iz časa osame med epidemijo covid-19. 
Repar Rok terkaj – trkaj je v svoji novi pesmi ti to maš 
(Kako ravnaš?) poudaril predrugačenje vrednot med 
karanteno. njegovo delo so podprli v zavarovalnici, in 
sicer v sklopu iniciative ‘’najboljše zavarovanje je tvoje 
ravnanje’’. Omar naber je poudaril, da je med epidemijo 
našel čas za osebno rast in razvoj, Rebeka Dremelj  je 
zapisala: »nepremagljiva preko trnja do zvezd. Vsak tvoj 
korak in poraz naj bo zmaga v tvojih očeh.« David Urankar 
pa je hudomušno pristavil, da nikoli ni tako slabo, da ne bo 
moglo biti še slabše. Zavarovalnica Generali zavarovalnica 
med svoje poslanstvo šteje ustvarjanje zdrave, povezane 
in trajnostne družbe. »Verjamemo, da moramo kot uspešno 
podjetje podpirati skupnost 
in vračati v okolje, v katerem 
delujemo. tudi to je poslanstvo 
vseživljenjskega partnerja, ki 
ga postavljamo na prvo mesto 
v odnosu do zaposlenih, strank 
in širše družbe,« poudarjajo v 
zavarovalnici.



VRTILJAK
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PRENOVLJENO sPOROčILO NA ZADNJI sTRANI KRPICE 
POKROVčKA VsAKEGA “ZLATI GHEE” KOZARčKA

narava je no.1 mama.
Zlati Ghee v vaših rokah je simbol povezanosti z naravo.

življenje je kot igra obdobij.
Ves čas šahiramo z energijo, časom, prostorom 

in denarjem, potem pa sta tukaj še masa in 
gravitacija... a o tem kdaj drugič.

Gre za vlaganje.
življenje ni nič drugega kot skupek vložkov v 

točke spomina.
Katero obliko svoje energije bomo materializirali v naslednji 
uri časa? V kateri prostor? In kakšna bo celostna reakcija 

oziroma rezultat na dolgi rok?
Pokonci nas drži nekaj stebrov.

to so dihanje, voda, hrana, gibanje in družba. Poleg tega so 
tukaj še svetloba, zvok ter razne manj zaznavne vibracije.
Kakovost bivanja določa nenehna transforma, ena od teh 

pa je že sam prehod v celostno življenje.
Vlaganje opredeljujejo naša vizija, odločnost in doslednost.

Predvsem doslednost pa ustvarja ključno razliko med 
mojstrom in povprečnim.

Z zavedanjem, kako častno opravilo je hraniti ljudi, vas lepo 
pozdravljamo. 

Uporabniki zdravil morajo biti v poletnih mesecih na 
svoje zdravstveno stanje še posebej pozorni. Višje 
temperature že same neugodno vplivajo na njihovo počutje 
in zdravstveno stanje, obenem pa prinaša zdravljenje 
z zdravili dodatne izzive in zahteva dodatno pazljivost. 
Zdravljenje z zdravili se mora nadaljevati, le upoštevanje 
navodil, kot je vnos tekočine, mora biti dosledno. »Zelo 
narobe bi bilo, če bi potegnili zaključek, da je med poletnimi 
meseci potrebno zdravljenje z zdravili omejiti. že samo 
spreminjanje odmerkov, kaj šele morebitno samovoljno 
ukinjanje zdravil bi imelo lahko zelo neugodne posledice. 
O zdravilih, predvsem z vidika uporabe, se posvetujte z 
lekarniškim farmacevtom. V ta namen omogočamo posvet 
o zdravilih, ki smo ga poimenovali pregled uporabe zdravil. 
Med posvetom vam izdelamo tudi osebno kartico zdravil, 
ki vam bo prišla prav tudi na morebitnem potovanju 
oziroma oddihu, če boste 
vsaj za nekaj dni zapustili 
stalen kraj bivanja,« je pojasnil 
bojan Madjar, mag. farm. 
spec., nacionalni koordinator 
projekta farmacevtske skrbi 
»Vprašaj o svojem zdravilu« iz 
Lekarniške zbornice Slovenije.

Priljubljena kava illy je po novem pakirana tudi v kapsule iz 
aluminija za uporabo na kavnih aparatih nespresso®*. nove 
kapsule ponujajo edinstveno mešanico devetih skrbno 
izbranih sort Arabice v treh praženjih: classico z mehkim 
in sladkastim okusom, Intenso s polnim, zaokroženim 
okusom ter Forte z bogatim in močnim okusom. V ponudbi 
najdemo tudi klasično praženo mešanico za dolgo kavo in 
brezkofeinsko različico.
Kapsule illy, združljive z aparati nespresso®*, je 
mogoče kupiti v e-trgovini www.espresso.si in v večjih 
samopostrežnih trgovinah v pakiranjih po 10 kapsul.
* blagovna znamka tretje osebe, ki ni povezana z illycaffè S.p.A.

Pred morebitnim drugim valom epidemije s koronavirusno 
boleznijo so udeleženci strokovnega posveta vodij služb 
zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu, ki sta ga 
organizirali Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe 
v socialnem varstvu pri Zbornici – Zvezi in Aktiv vodij služb 
zdravstvene nege in oskrbe pri Skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije, odločevalce pozvali k hitremu sistemskemu 
ukrepanju, saj je epidemija še dodatno razkrila vse vrzeli 
neustrezne kadrovske pokritosti oziroma kadrovsko 
podhranjenost v socialnih zavodih.

DODATNA PAZLJIVOsT PRI UPORABI ZDRAVIL POLETI

KAVA ILLy V NOVIH ALUMINIJAsTIH KAPsULAH

ZDRAVsTVENA NEGA V sOCIALNIH ZAVODIH PRED 
MOREBITNIM DRUGIM VALOM EPIDEMIJE POZIVA K 
TAKOJŠNJEMU sIsTEMsKEMU UKREPANJU

cERUStOP olje za uho v pršilu se uporablja za 
odstranjevanje čezmernega ali zasušenega ušesnega 
masla (cerumna) in preprečevanje vnetja zunanjega 
sluhovoda. cERUStOP olje za uho v pršilu se razprši v 
zunanji sluhovod. Prodre v ušesno maslo in ga raztopi, da 
se lažje odstrani. Še posebej je primeren za uporabnike 
slušnih aparatov.
CERUSTOP olje za uho v pršilu je primerno za odrasle 
in otroke od 3. leta starosti. na voljo v lekarnah in 
specializiranih prodajalnah.

NORMISON pršilo za uho se uporablja preventivno in 
sočasno ob zdravljenju vnetij zunanjega sluhovoda, zlasti 
ob pogostem ali daljšem stiku z vodo. Visoka vlažnost in 
previsoke (preveč bazične) vrednosti pH spodbujajo vnetja 
zunanjega sluhovoda. Odstranitev vlage po intenzivnem 
stiku z vodo je pomemben ukrep pri preprečevanju vnetij.
Zaradi posebne sestave normison pršila za uho se površina 
zunanjega sluhovoda hitro posuši. Kisla sestavina v pršilu 
za uho pomaga vzpostaviti ali ohraniti naravni kislinski 
plašč kože.
Dekspantenol omogoča posebno zaščito in nego kože.
normison pršilo za uho se lahko uporablja brez omejitev 
v obdobju nosečnosti in dojenja. normison pršilo za uho je 
primerno za odrasle in otroke od 3. leta starosti. 
Uporaba: Po kopanju, prhanju, plavanju in potapljanju (v 
sladki ali slani vodi) razpršite normison pršilo za uho v 
sluhovod:
odrasli: 2- do-3-krat na dan
otroci: 1- do 2-krat na dan.

PREPROSTA NEGA UŠES
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tema meseca

Kljub hitremu tempu življenja in 
številnim obveznostim, 39-letna 
Anja vsak dan naredi nekaj za svoje 
zdravje. V družini vse spodbuja k 
redni telesni aktivnosti in pravilni 
prehrani, saj se zaveda, da le zdravi 
lahko opravimo vse naše obveznosti 
uspešno. na vsakem koraku pa 
se lahko srečamo s številnimi 
nepredvidljivostmi in tako se je tudi 
Anji na sončnem sobotnem izletu 
pripetila nezgoda, saj je nerodno 
padla in pojavile so se močne 
bolečine v gležnju. Ker se stanje 
ni izboljšalo, je obiskala osebnega 
zdravnika in prejela napotnico za 
specialistični pregled pri ortopedu. 

Naj ima zdravje vedno prednost
Pred časom je Anja sklenila 
zavarovanje Specialisti+, zato je lahko 
enostavno poklicala na asistenčni 
center Zdravstvena točka, kjer je 
zdravstveno osebje organiziralo 
termin pri specialistu. V nekaj dneh 
je opravila pregled pri ortopedu, ki 
jo je napotil na slikanje z magnetno 
resonanco (MR). Kopijo izvida je 
poslala v Zdravstveno točko, kjer 

so ji organizirali tudi termin za to 
diagnostično preiskavo, in na podlagi 
izvida magnetne resonance jo je 
ortoped napotil na fizioterapijo. V 
Zdravstveni točki so ji organizirali 
fizioterapijo, nastale stroške 
specialistično ambulantnih pregledov, 
diagnostike in fizioterapije pa je krila 
zavarovalnica. Anja si je tako s hitro 
specialistično zdravstveno obravnavo 
zagotovila hiter povratek v aktivno 
življenje. 

Vaš partner za zdravje
ne dovolite, da vam v primeru 
poškodbe ali bolezni dodatne skrbi 
povzroča še predolgo čakanje na 
specialista. Zagotovite si, da takrat 
za vas poskrbi vaš partner za 
zdravje, zato obiščite spletno stran  
www.triglavzdravje.si in si 
pravočasno uredite zavarovanje, ki 
vam najbolj ustreza: Specialisti, 
Specialisti+ ali Specialisti Nezgoda.

Za vse informacije nas pokličite 
na brezplačno telefonsko številko 
080 26 64 in z veseljem vam bomo 
pomagali.

ENOsTAVNO IN HITRO DO 
sPECIALIsTA
Ko prejmete napotnico za pregled pri specialistu, 
vas čaka iskanje ustreznega specialista, urejanje 
termina in potem čakanje na specialistično 
obravnavo. Pa veste, da se lahko obrnete 
na zdravstveno osebje asistenčnega centra 
Zdravstvena točka, ki namesto vas poišče 
izvajalca zdravstvenih storitev in vam organizira 
hiter dostop do specialista? 

og
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1. 
Pokličete 
asistenčni 
center 
Zdravstvena 
točka

2.
Izberete 
zdravstvenega 
izvajalca

3. 
Opravite 
zdravstveno  
storitev

4. 
Zaključite ali 
nadaljujete 
zdravljenje

Kako enostavno in  
hitro do specialista?

Ko potrebujete  
specialista in prejmete 
napotnico, prepustite 
iskanje najkrajših 
čakalnih dob in 
ustreznega specialista 
vašemu partnerju za 
zdravje. Postopek je zelo 
enostaven:

Dokumentacijo  
pošljete na e-naslov  
tocka@triglavzdravje.si  
ali po pošti.

Na Zdravstveni točki 
bodo, v dogovoru z vami, 
poiskali ustreznega 
zdravstvenega izvajalca 
in termin.

Ko vas zdravje postavi na preizkušnjo, 
je dobro imeti zanesljivega partnerja. 
Zagotovite si ga z zavarovanjem 
Specialisti, Specialisti Nezgoda
ali Specialisti+. Za dodatne informacije 
pokličite 080 26 64 ali obiščite 
www.triglavzdravje.si. 

Po končani obravnavi 
pošljete izvid na zgornji 
e-naslov ali po pošti, 
nastale stroške zdravstvene 
obravnave pa krije 
zavarovalnica.

V primeru nadaljevanja 
zdravljenja vas na 
Zdravstveni točki še naprej 
spremljajo na vaši poti do 
zdravja.
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Poletje je čas, ko telesu in možganom 
privoščimo malce počitka in se 
oddahnemo, a kljub temu na nas zaradi 
poletnih klimatskih razmer delujejo 
nekateri dejavniki, ki lahko vplivajo na 
naše zdravje. Spodaj si lahko preberete 
nekaj priporočil.
 
Ustrezna zaščita pred soncem
Odpovejmo se sončenju in solariju, 
čas izpostavljanja soncu pa omejimo 
med 10. in 17. uro. Pri izpostavljanju 
upoštevajmo pravilo sence: Ko je senca 
krajša od telesa, poiščemo ali naredimo 
senco!

V gorah in na vodi se zaščitimo tudi 
v oblačnih dneh. Z ustrezno obleko in 
vodoodpornimi varovalnimi pripravki se 
zaščitimo tudi pri plavanju in ostalih 
vodnih športih. Dojenčkov in majhnih 
otrok ne izpostavljamo soncu, glavo 
zaščitimo s klobukom ali kapo, oči pa s 
sončnimi očali.

Oblačila naj bodo iz lahkih in gostih 
tkanin z dolgimi rokavi in hlačnicami.

Previdnost v gozdu
V gozd se odpravimo primerno oblečeni 
in zaščiteni (dolga in lahka oblačila, 
svetle barve). Ob prihodu se dobro 
pregledamo in morebitnega klopa, ki je 
pritrjen na kožo, čim prej odstranimo 
s posebno pinceto (ne mažemo z olji 
ali kremami). Po odstranitvi klopa se 
mesto ugriza umije z vodo in milom. Če 
se pogosto in/ali dlje časa zadržujemo v 
naravi, se priporoča uporaba repelentov, 
ki preprečujejo ugrize klopov. Priporoča 

PREžIVITE 
POLETJE 
AKTIVNO IN 
ZDRAVO
Začeli so se vroči poletni dnevi, ko si po napornem in stresnem letu vzamemo čas 
za počitek in regeneracijo. Ob tem nikakor ne smemo zanemariti vpliva klimatskih 
razmer in okolja ter kljub počitnicam poskrbeti za svoje zdravje. Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje

se tudi cepljenje proti klopnemu 
meningoencefalitisu, s katerim se proti 
bolezni učinkovito zaščitimo.

Zdrava in uravnotežena prehrana
V poletnih mesecih, ko je naše telo 
izpostavljeno vročini, sta primerna in 
zdrava prehrana ter zadostno uživanje 
tekočine še bolj pomembna. Prehrana 
naj bo uravnotežena z dovolj zelenjave 
in sadja, ki naj bo iz lokalnega okolja, 
saj so sezonski lokalni pridelki običajno 
bolj optimalno dozoreli in imajo višjo 
hranilno vrednost. to pomeni, da 
vsebujejo večje količine metabolitov 

Otroci naj bi dnevno zaužili od 1 do 1,5 litra, odrasli pa 2,5 litra 
tekočine, predvsem vode, nesladkane zeliščne čaje.

Za gibanje izberimo zgodnje dopoldanske ali pozne popoldanske 
ure.

Zaradi povečanega znojenja 
v vročih dneh pijemo več, še 
zlasti, če smo telesno aktivni.

v primerjavi s sadjem in zelenjavo, ki 
sta bila skladiščena in transportirana 
daljši čas. Pitje dovolj tekočin, predvsem 
vode, nesladkanih zeliščnih čajev ter 
razredčenih 100 % sadnih sokov v 
vročih poletnih dneh izboljša delovanje 
organizma in počutje.
 
Prehranska priporočila za vroče 
poletje:
Otroci naj bi dnevno zaužili od 1 do 
1,5 litra, odrasli pa 2,5 litra tekočine, 
predvsem vode, nesladkane zeliščne čaje 
ter razredčene naravne 100 % sadne 
ali zelenjavne sokove. neprimerne za 

pitje so gazirane in negazirane sladkane 
in aromatizirane brezalkoholne pijače 
in energijske pijače, ki so običajno le vir 
praznih kalorij.

Zaradi povečanega znojenja v vročih 
dneh pijemo več, še zlasti če smo 
telesno aktivni. Lahke gazirane in 
negazirane aromatizirane brezalkoholne 
pijače vsebujejo manj kalorij, imajo pa 
dodana umetna sladila, ki za otroke in 
mladostnike niso priporočljiva.

Izgubljeno tekočino nadomeščamo v 
manjših odmerkih čez dan, tako v času 
obroka kot med obroki. blaga izsušitev 
se pojavi še pred občutkom žeje.

Otroci naj imajo v svoji bližini vedno na 
razpolago dovolj pitne vode, ohlajenega 
čaja ali razredčenega sadnega soka brez 
dodanih sladkorjev.

Izogibajmo se pitju kave in alkohola, 
pretirano hladnim pijačam ter pijačam z 
dodanim sladkorjem.

V vročih dneh uživajmo več manjših 
dnevnih obrokov, ki ne preobremenijo 
naše presnove.

 
Aktivno poletje
Poletne dni izkoristimo za čim 
več gibanja v naravi! Gibajmo se vsaj eno 
uro na dan (otroci in mladostniki) oz. 
vsaj pol ure na dan (odrasli).

Za gibanje izberimo zgodnje 
dopoldanske ali pozne popoldanske ure.
Izogibajmo se naporom sredi dneva, ko 
sonce najbolj pripeka, saj telesni napori 
v vročini lahko škodijo zdravju.

Z gibanjem izgubimo več tekočine, zato 
jo sproti nadomeščajmo. Če se krepko 
oznojimo, si privoščimo tudi izotonične 
napitke.

Pri aktivnostih oblecimo lahka 
oblačila, ki nas ne bodo ovirala. S 
polnim želodcem ne izvajajmo gibalnih 

aktivnosti – med obrokom in gibanjem 
naj bosta vsaj dve uri razmika.

Gibajmo se, ko smo spočiti in naspani, 
saj bomo tako zmanjšali možnost 
poškodb.
 
naj bodo poletni koraki aktivni, 
zdravi in varni. Pozorni bodimo na 
zadostno pitje tekočine, uživanje 
zdrave in uravnotežene prehrane 
ter ustrezno zaščito oz. izogibanje 
škodljivim vplivom sončnih žarkov. 
Otrokom in mladostnikom pa tudi 
med šolskimi počitnicami priporočamo 
aktiven počitek z dovolj spanja, 
gibanje v naravi in druženje s prijatelji, 
družino ter starimi starši. Svetuje se 
aktivno preživljanje prostega časa v 
organiziranih skupinskih delavnicah in 
omejena uporaba sodobne tehnologije.
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Voda opravlja v našem telesu več 
pomembnih funkcij, od transporta 
(hranilnih snovi, encimov, hormonov, 
odnaša odpadne produkte, …), je medij 
za reakcije v celicah , ščiti naše sklepe 
in organe, vzdržuje telesno temperaturo, 
prebavo in pravilno izločanje. Zaradi 
izločanja vode skozi sečila, dihala, 
prebavila, itd. je vodo potrebno nenehno 
nadomeščati. to je izjemno pomembno 
predvsem v poletnih mesecih, ko je 
zaradi zunanjih visokih temperatur 
izločanje povečano.

POsKRBITE 
ZA UsTREZNO 
HIDRACIJO V VROčIH 
POLETNIH DNEH
Največja samostojna komponenta našega telesa je voda, ki predstavlja približno 
70% telesne mase. Naše življenje in vsi procesi v našem telesu so odvisni od vode 
in od pravega razmerja med vodo in elektroliti (natrij, kalij, magnezij, klor) v njej. 
Delež vode je odvisen od spola, starosti in količine maščevja. Količina vode se z leti 
zmanjšuje (novorojenčki imajo približno 77% vode, oseba stara 60 let pa okoli 50 % 
vode). Besedilo: Petra Šauperl

Ali ste vedeli, da se prvi simptomi 
dehidracije telesa pojavijo že pri izgubi 
dveh odstotkov običajne količine vode? 
naše telo je sestavljeno iz kar 60–70 
odstotkov vode, zaradi česar jo moramo 
zaradi nenehnega izločanja (skozi 
dihanje, znojenje, urin, blato) ves čas 
nadomeščati. to je izjemno pomembno 
predvsem v poletnih mesecih, ko je 
zaradi vročine izločanje povečano. 
Priporočen dnevni vnos tekočine je 2–3 
litre vode oz. 1 liter vode na vsakih 25 
kg telesne mase.

V poletnih mesecih, ko se potimo, se telo hladi z znojenjem in na 
ta način vzdržuje telesno temperaturo.

Pri osebah, ki so gibalno aktivne, je oskrba z vodo še 
pomembnejša.

Hlajenje telesa z znojenjem je osnovni 
mehanizem za vzdrževanje normalne 
telesne temperature. Če je preskrba 
organizma z vodo slaba, je hlajenje 
telesa bolj ali manj ustavljeno. Prav zato 
je ustrezna hidracija telesa v vročih 
poletnih mesecih pomembna že pri 
mirovanju, ko voda dobesedno hlapi iz 
telesa.

Hidracija
Vodo pijemo večkrat dnevno, da ne pride 
do dehidracije ne le takrat, ko smo žejni. 
V poletnih mesecih, ko se potimo, se telo 
hladi z znojenjem in na ta način vzdržuje 
telesno temperaturo. Če je preskrba z 
vodo slaba, hlajenje telesa ni učinkovito. 
Zato je ustrezna hidracija poleti 
potrebna že v mirovanju, pri vsakršni 
aktivnosti pa je vnos treba povečati.

Dehidracija
O dehidraciji govorimo, kadar izguba 
vode v telesu preseže njen vnos. Znaki 
dehidracije se kažejo na različne načine. 
Vzdraženje ozmoreceptorjev sproži 
žejo. Zaradi izločanja ADH in posledične 
absorpcije vode skozi ledvice v telo, 
postane urin temno obarvan, pojavijo 
se tudi občutek suhih ust, glavoboli in 
utrujenost, omotičnost, pordela koža, 
mišična šibkost.

Pojavijo se lahko tudi resni znaki 
dehidracije (hiter pulz, hitro dihanje, ni 
znojenja, ni urina, zvišana temperatura, 
ekstremna utrujenost, mišični krči, 
glavoboli in slabost), ko izguba vode 
doseže 10 odstotkov, pa postane stanje 

kritično. Kritični znaki dehidracije so 
mišični krči, bruhanje, motnje v delovanju 
srčnega ritma, motnje vida, vroča koža, 
zmedenost, motnje dihanja, napadi 
krčev celega telesa, bolečina v prsih in 
trebuhu ter nezavest.

Kronična dehidracija telesa pa lahko 
vodi do odpovedi ledvic, možganske 
kapi, srčnega infarkta, tvorbe ledvičnih 
kamnov in številnih drugih bolezni in 
bolezenskih stanj, kot so migrenski 
glavoboli, bolečine v spodnjem delu 
hrbta in zgaga.

Je dovolj le voda?
Pri osebah, ki uživajo zdravo 
uravnoteženo prehrano, zadošča 
na vadna voda. Čeprav je v poletnih 
mesecih priporočljivo tudi mešanje soka 
z vodo ali pa drugi izotonični napitki. 
Vode ne nadomeščamo s pitjem kave, 
pravega čaja, gaziranih in alkoholnih 
pijač, saj kofein in alkohol delujeta 
diuretično, kar pomeni, da pospešita 
izločanje vode iz telesa. tudi sladkor 
povečuje odvajanje tekočine iz telesa.

nekoliko drugače je pri osebah, ki 
so gibalno aktivne. Pri njih je oskrba 
telesa z vodo še pomembnejša, saj 
delež vode vpliva na zmogljivost 
in utrujenost, zagotavlja psihično 
sposobnost, omogoča uravnavanje 
telesne temperature in sposobnost 
regeneracije po vadbi, zato je pri 
aktivnih posameznikih poleg običajnega 
dnevnega vnosa potreben dodaten vnos 
tekočin.

Ker je voda redkejša od telesnih tekočin, 
se absorbira hitreje kot tekočine, ki so 
nasičene s sladkorji. Predvsem je voda 
primerna pri aktivnostih, ki trajajo do 
90 minut. Pri dalj časa trajajoči telesni 
aktivnosti so priporočljivi izotonični 
napitki, ki poleg vode vsebujejo tudi 
elektrolite. Z izotoničnimi napitki ne 
zagotovimo samo dovolj tekočine, pač 
pa tudi obnovimo zaloge elektrolitov, ki 
jih izgubljamo med vadbo.

Preprečimo dehidracijo!
Pojav žeje nam pove, da smo že delno 
dehidrirani. Zato je potrebno poskrbeti 
za ustrezno nadomeščanje tekočin, 
zlasti v poletnih mesecih, ob vročinski 
bolezni ter pred vsako naporno telesno 
dejavnostjo in po njej, ker zaradi 
močnejšega potenja izgubimo tudi 
dvakrat več tekočine kot običajno. Se 
pa ljudje razlikujemo med seboj, koliko 
tekočine potrebujemo za dobro hidracijo. 
Majhni otroci potrebuje 1,5 litra vode 
na dan, odrasli pa od 2 do 3 litrov. Piti 
je treba tudi takrat, ko nismo žejni. 
Občutek žeje po 50.letu pojenja, zato 
so starejši ljudje še posebno ogroženi 

in jih je treba spodbujati k zavestnemu 
uživanju zadostnih količin vode na dan. 
barva urina je dober pokazatelj vnosa 
tekočin. Če je skoraj brezbarven ali zelo 
svetlo rumen, imate tekočine dovolj. 

Pitje tekočine je potrebno za 
vzdrževanje ravnovesja vode v telesu. 
Dve tretjini teže telesa odraslega 
človeka predstavlja voda. že blaga 
izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje 
količine telesnih tekočin za en oz. 
dva odstotka, lahko bistveno zmanjša 
telesne in duševne sposobnosti.

Koristni nasveti za ohranjanje 
hidracije
•	 Pijte, preden postanete žejni. 

Ali ste vedeli, da se žeja pojavi, potem 
ko ste s potenjem že izgubili 2,5 
odstotka telesne mase? žeja je torej 
slab pokazatelj za vnos tekočine. Piti 
je treba že prej.

•	 Pijte vodo namesto sladkanih pijač. 
Sladkane pijače pogosto vsebujejo 
ogromno sladkorja, ki v naše telo ne 
prinese hranilne vrednosti, temveč 
samo prazne kalorije.

•	 Vedno imejte pri sebi steklenico 
vode. 
Če nosite steklenico vode vedno s 
seboj, je večja možnost, da boste 
pili redno in konstantno še pred 
občutkom žeje.

•	 Za okus dodajte v vodo sveže sadje 
ali zelišča. 
Če vam okus vode ne ustreza, lahko v 
vodo daste nekaj rezin svežega sadja 
(limona, pomaranča itd.) ali zelišča 
(meta, melisa itd.), ki bodo obogatili 
okus vode.

•	 Izogibajte se alkoholnim pijačam. 
Ker je alkohol diuretik, povzroči, da po 
zaužitju alkoholne pijače pogosteje 
urinirate, kar povzroči še dodatno 
izgubo vode iz telesa.

•	 Med intenzivno športno dejavnostjo 
ali po njej pijte izotonične napitke. 
Ker med aktivnostjo z znojenjem 
izgubljate povečane količine 
elektrolitov, je nujno, da jih 
nadomestite. to najbolje storite z 
uporabo izotoničnih napitkov.

•	 »Jejte« tekočino. 
Poskušajte v poletnih dneh v prehrano 
vključiti več sadja in zelenjave z večjo 
vsebnostjo vode. Predvsem v dneh, 
ki jih nameravate preživeti zunaj, 
vključite v svoj jedilnik lubenico, 
pomarančo, grenivko, kokos, špinačo, 
bučke, kumare ali zeleno.

Ali ste vedeli, da se prvi 
simptomi dehidracije telesa 
pojavijo že pri izgubi dveh 
odstotkov običajne količine 
vode?
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Poznamo nekaj vrst kožnega raka, a 
najpogostejša sta bazalnocelični in 
ploščatocelični. Sledi kožni melanom, 
ki predstavlja le 5–10 odstotkov 
kožnih rakov. Čeprav je redek, je kožni 
melanom tista oblika raka, ki najbolj 
vpliva na življenje bolnika, saj so pri 20 
% bolnikov v času odkritja kožnega 
tumorja že lahko prisotni začetni 
zasevki v bezgavkah. Poleg tega sodi 
kožni melanom med agresivnejše 
oblike raka, saj je odgovoren kar za 75 
% vseh s kožnim rakom povzročenih 
smrti. V Sloveniji vsako leto za invazivno 
obliko kožnega melanoma zboli 500 
oseb, skoraj 6.000 ljudi pa je bilo že 
zdravljenih zaradi te oblike raka. Po letu 
2015 v Sloveniji ne zaznavamo več tako 
visokega porasta števila novih bolnikov 
s kožnim melanomom kot v preteklosti, 
kar pripisujemo večji ozaveščenosti in 
ustrezni zaščiti pred sončnimi oz. UV-
žarki.

Številne raziskave s področja 
epidemiologije in delovanja UV-
žarkov so v preteklosti potrdile, 
da je izpostavljenost UV-žarkom 
najpomembnejši dejavnik tveganja za 
nastanek kožnega raka. najbolj tvegana 
za nastanek kožnega melanoma je tako 
imenovana intermitentna izpostavljenost 
soncu. O njej govorimo takrat, ko je 
oseba na soncu redko, nekajkrat letno 
pa je visoko izpostavljena ali celo 
utrpi sončne opekline. Ob tem je treba 
poudariti, da sta izjemno pomembna 
izpostavljenost in število sončnih 
opeklin v času otroštva in adolescence. 
Kronična ali poklicna izpostavljenost 
je šibkejši dejavnik tveganja, razen v 
primeru kožnega melanoma glave in 
vratu. tudi drugi dejavniki tveganja za 
nastanek kožnega melanoma so delno 

NEVARNI 
KOžNI RAK – 
MELANOM
Kožni rak je ena najpogostejših oblik raka v večini držav sveta. V Sloveniji je po 
pogostosti na drugem mestu, takoj za rakom na prostati pri moških in rakom na 
dojkah pri ženskah. Besedilo: doc. dr. Barbara Perić, dr. med. spec. spl. krg.; Onkološki inštitut Ljubljana

ali v celoti posledica izpostavljenosti UV-
žarkom; število novonastalih nevusov, 
sončne opekline in prisotnost aktiničnih 
keratoz so bili statistično značilno 
povezani z večjim tveganjem za kožni 
melanom.

Nevarnost UV žarkov
nič manj kot sonce niso nevarni umetno 
ustvarjeni UV-žarki solarijev. Leta 2012 
objavljena analiza je pokazala, da je 
relativno tveganje za nastanek kožnega 
melanoma oseb, ki so uporabile solarij 
pred 35 letom starosti, 1,6-krat večje 
kot tveganje oseb, ki solarija niso 
uporabile nikoli. 

Pred UV-žarki smo najbolje zaščiteni 
v zaprtem prostoru. Zunaj se pogosto 
varne počutimo v senci, a je količina 
UV-žarkov, ki jih ta prepušča, odvisna 
od materiala, ki nudi senco, in odboja 
UV-žarkov s tal. Senčnik na plaži tako 
prepusti 50–60 odstotkov sončnih 
žarkov, približno 15 odstotkov pa se jih 
odbije od peščenih tal. Kožo zato pred 
UV-žarki najučinkoviteje zaščitimo z 
oblačili in pokrivali. Gosto tkan bombaž 
nudi zaščito enakovredno SPF (sun 
protection factor) 15. na dele kože, ki 

Kljub skrbni zaščiti z leti lahko na koži opazimo nastanek 
sprememb.

Poudariti je treba, da ni enotnega zdravljenja, ki bi bilo primerno 
za vse bolnike s kožnim melanomom.

niso zaščiteni z oblačili, pa nanesemo 
zaščitno kremo. Priporočljiva je uporaba 
zaščitnih krem s  faktorjem 30 ali več. te 
preprečijo nastanek opeklin, ob pravilni 
uporabi pa tudi aktinične keratoze in 
kožnega raka. Da bi dosegli ustrezno 
zaščito pred UV-žarki, je treba nanesti 
2mg/cm2  kreme na kožo. Običajno to 
količino primerjamo z zvrhano jušno 
žlico kreme. Kremo nanašamo 15–30 
minut pred izpostavljenostjo UV- žarkom. 
nanos moramo ponoviti vsaki dve uri, 
prav posebej moramo biti na to pozorni 
ob potenju ali po kopanju. Povsem se 
moramo izogniti uporabi umetnih virov 
UV-žarkov – solarijev. Številne države 
zato že prepovedujejo uporabo solarijev 
mladoletnim osebam. 

najpomembnejši očitek skrbni zaščiti 
pred UV-žarki je strah pred zmanjšano 
tvorbo vitamina D in pomanjkanjem tega. 
UVb-žarki valovne dolžine 290–310 nm 
namreč najučinkoviteje sprožijo tvorbo 
vitamina D v koži, žal pa v tem območju 
prav tako najučinkoviteje povzročajo 
poškodbo kože. Vendar je skrb pred 
pomanjkanjem vitamina odveč. na naši 
geografski širini namreč potrebujemo 
sredi poletja, oblečeni v kratka oblačila, 

le 27–38 minut dnevne izpostavljenosti 
UVb-žarkom za tvorbo zadostne količine 
vitamina D. Domnevamo, da za zadostne 
količine zadostujejo tudi krajše, redne 
izpostavljenosti UV-žarkom, nikakor 
pa za preprečevanje pomanjkanja ne 
smemo uporabljati solarija. V primeru 
dokazanega pomanjkanja vitamina D 
se lahko varno zatečemo k uporabi 
prehranskih dodatkov, bogatih z 
vitaminom D. 

Kljub skrbni zaščiti z leti lahko na 
koži opazimo nastanek sprememb. na 
nastanek kožnega raka posumimo, 
če na koži opazimo spremembo, za 
katero menimo, da je novonastala ali 
da se spreminja njena oblika in/ali 
barva. Pozorni smo, če se sprememba 
nenadoma boči nad raven kože ali se 
širi v okolico. V takem primeru obiščemo 
sprva izbranega specialista družinske 
medicine. ta lahko izključi potrebo po 
nadaljnji diagnostiki in nas pomiri ali pa 
napoti na pregled k dermatologu. Če 
družinski zdravnik meni, da je potrebna 
biopsija kožne spremembe, lahko osebo 
napoti tudi neposredno h kirurgu. naravo 
sumljive kožne spremembe lahko namreč 
dokončno opredelimo le z biopsijo kože. 
to je manjši operativni poseg z uporabo 
lokalnega anestetika, katerega lahko 
opravi dermatolog, specialist splošne 
kirurgije, tisti z dodatnim znanjem 
onkološke kirurgije ali specialist 
plastične in rekonstruktivne kirurgije.

Pomembnost pregledov
Po opravljenem kirurškem posegu se 
vzorec tkiva pošlje na patohistološko 
preiskavo. Patolog, specializiran za 
prepoznavanje kožnih sprememb, v 
izvidu navede, za katero spremembo 
gre. Ker večina odstranjenih kožnih 
sprememb sodi med nemelanomske 
kožne rake, kot sta bazalnocelični in 
ploščatocelični kožni rak, lahko že 
začetna biopsija kože pomeni dovolj 
učinkovito zdravljenje in nadaljnji obiski 
pri zdravniku niso potrebni. Podobno 
velja tudi za neinvazivno obliko kožnega 
melanoma. Pri invazivni obliki kožnega 
melanoma pa moramo po začetni 
biopsiji kože brazgotino znova izrezati, 
da bi preprečili lokalno ponovitev 
bolezni. tudi to prav tako lahko stori 
lečeči kirurg ali dermatolog. 
Le če izvid potrdi invazivno obliko 
kožnega melanoma s tveganjem za 
pojav zasevkov v bezgavkah, je treba 
osebo napotiti na pregled h kirurgu 
onkologu. Kožni melanom je namreč v 
več kot 90 odstotkih bolezen, omejena 
na kožo in regionalne bezgavke, 
zdravljenje pa sprva predvsem 
kirurško. Kirurg onkolog se na podlagi 
patohistološkega izvida odstranjenega 
kožnega melanoma in pregleda bolnika 

odloči, kateri nadaljnji način kirurškega 
zdravljenja bo predlagal. bolnikom z 
invazivno obliko, a brez prizadetosti 
bezgavk ustrezne bezgavčne lože, se 
svetujeta vnovičen izrez brazgotine in 
biopsija varovalne bezgavke (bezgavke, 
v kateri bi lahko odkrili najbolj zgoden 
zasevek). bolnikom, katerih bezgavke 
so že obolele, pa svetujemo odstranitev 
celotne bezgavčne lože. Po koncu 
kirurškega zdravljenja večina bolnikov 
s kožnim melanomom potrebuje le še 
redne preglede pri kirurgu onkologu 
in dermatologu. Devetdeset odstotkov 
bolnikov s kožnim melanomom namreč 
tako pozdravimo. Pri preostalih desetih 
odstotkih pa je treba zdravljenje 
nadaljevati. 

Zdravljenje
Poudariti je treba, da ni enotnega 
zdravljenja, ki bi bilo primerno za vse 
bolnike s kožnim melanomom. Vsakemu 
bolniku po kirurškem zdravljenju je treba 
določiti stadij bolezni in oceniti tveganje 
za ponovitev bolezni. Če je tveganje 
visoko ali pa se je bolezen ponovila, je 

treba nadaljevanje zdravljenja načrtovati 
skupaj z radioterapevtom in internistom 
onkologom. Določenim bolnikom z 
namenom zmanjševanja tveganja 
ponovitve bolezni lahko svetujemo 
imunoterapijo, terčno terapijo in/ali 
področno obsevanje, ki sledi kirurškemu 
zdravljenju. 

bolnike, katerih bolezen je napredovala, 
denimo v obliki zasevkov pljuč, jeter ali 
centralnega živčevja, zdravimo s tarčno 
terapijo ali imunoterapijo, zdravili, ki so 
na voljo od leta 2010. te nove oblike 
zdravljenja še vedno kombiniramo tudi 
s kirurškimi posegi in obsevanjem. 
Le redko se pri napredovali bolezni 
odločimo za zdravljenje s citostatiki. 
tako tarčna terapija kot imunoterapija 
sta namreč primernejši, saj je pri obeh 
oblikah zdravljenja število uspešno 
zdravljenih bolnikov precej večje kot ob 
citostatikih, čas do napredovanja bolezni 
je precej daljši, pri nekaterih bolnikih pa 
lahko z imunoterapijo dosežemo celo 
dolgotrajno remisijo bolezni.
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bolečine v grlu tudi poleti niso nobena 
redkost, običajno jih povezujemo s 
prehladi, značilnimi za hladnejši del leta. 
A na žalost pred njimi nismo varni niti v 
poletnem času. Še zlasti ko so zunanje 
temperature zelo visoke, v klimatiziranih 
prostorih nakupovalnih središč, sredstvih 
javnega prevoza, restavracijah ali hotelih 
je hitro lahko temperaturna razlika 
tudi 10 in več stopinj celzija. V takšne 
močno ohlajene prostore poleg tega 
pogosto vstopimo pregreti in preznojeni, 
kar telesu pomeni dodaten trud, da se 
prilagodi novi temperaturi.

bolečine v grlu tako povzročajo 
naslednji dejavniki:
•	 pogosto menjavanje visokih poletnih 

temperatur s prekomerno ohlajenimi 
prostori

•	 klimatske naprave v avtomobilu, 
pri katerih je hladen zrak usmerjen 
neposredno v obraz, prsni koš ali 
vrat, pa tudi odprta okna pri sočasno 
delujoči klimi

•	 predolgo zadrževanje v hladni 
vodi bazenov in s tem podhladitev 
organizma

•	 klimatske naprave na vlakih ali letalih

Virusna ali bakterijska okužba?
boleče požiranje in praskajoč občutek v 
grlu sta pogosto prva znaka prehlada, 
gripe ali celo angine. najpogostejši 
vzrok za bolečine v žrelu so okužbe, ki 
pridejo s prehladnimi virusi. ti se naselijo 
v sluznici, zato ta nabrekne, pordi in se 
vname. V žrelu nas začne neprijetno 
skeleti in praskati, pojavita se pekoč 
občutek in boleče požiranje. Pozneje 
začne nastajati gosta sluz, ki sili na 
kašelj, spremljajoč znak je lahko tudi 
izcedek iz nosu.

BOLEčE GRLO 
TUDI POLETI

Kljub poletju so v tem času zelo pogoste bolečine v grlu. Krivci so največkrat 
klimatske naprave, nenadne spremembe vremena in pitje hladnih pijač. Grlo najbolj 
razdraži nepravilno vzdrževana klimatska naprava. Ker virusi lažje preživijo v 
hladnem okolju, s pretirano uporabe klime prav tako povečamo možnosti za širjenje 
virusov. Besedilo: Petra Šauperl

Virusna okužba po navadi mine v nekaj 
dneh. Kadar pa težave sproži okužba z 
bakterijami, je treba jemati antibiotik, ki 
ga po pregledu predpiše zdravnik.  
Vzroki za bolečine v žrelu so lahko 
tudi hujše vnetne bolezni, rakave 
in sistemske bolezni, lahko pa tudi 
kajenje. boleče žrelo je redko neželeni 
učinek nekaterih zdravil, hripavost in 
glivično okužbo v žrelu in ustih pa 
lahko povzročijo tudi  večji odmerki 
inhalacijskih kortikosteroidov, tj. zdravil, 
ki se uporabljajo za zdravljenje astme. 

Kdaj k zdravniku? 
Če imamo ob bolečem, pekočem in 
razdraženem žrelu tudi spodaj naštete 
simptome, obiščimo zdravnika:

Virusna okužba po navadi mine v nekaj dneh.

Virusna okužba po navadi mine v nekaj dneh. Kadar pa težave 
sproži okužba z bakterijami, je treba jemati antibiotik, ki ga po 
pregledu predpiše zdravnik.

•	 slabo počutje
•	 povišana telesna temperatura
•	 glavobol
•	 bruhanje
•	 težko požiranje
•	 otekli, pordeli mandlji
•	 bele obloge na mandljih ali v žrelu
•	 otečene in občutljive bezgavke 
Zdravnik bo presodil, za kakšno bolezen 
gre, in če bo treba, nam bo predpisal 
ustrezno zdravilo. K zdravniku moramo 
tudi, kadar bolečine v žrelu trajajo več 
kot tri tedne oz. se stanje vztrajno 
slabša. 

Preprečevanje okužb
Če bomo krepili splošno odpornost 
telesa z zdravo prehrano in redno 

telesno aktivnostjo, bomo zmanjšali 
verjetnost, da zbolimo. V času prehladov 
in gripe bodimo še posebej pozorni na 
higieno rok, redno si jih umivajmo in 
po potrebi razkužujmo. Z rokami se ne 
dotikajmo oči, nosu in ust, ker tako klice 
zanesemo na sluznico. 

Če resneje zbolimo, ostanimo doma, da 
ne širimo okužbe. Koristilo bo tudi, če se 
odpovemo kajenju, uživanju alkoholnih, 
gaziranih in zelo mrzlih pijač ter dražeče 
hrane.

Čeprav letos komajda lahko govorimo 
o vročem poletju, nas tu in tam vendar 
preseneti kakšen vroč dan. Če ob tem 
iznenada utrpimo bolečine v grlu, 

praskanje po grlu, če težko požiramo 
ali pri govoru čutimo bolečine, si pri njih 
lahko hitro in učinkovito pomagamo s 
pršilom. 

Če resneje zbolimo, ostanimo 
doma, da ne širimo okužbe.
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tudi sicer moramo pred odhodom vedno 
poskrbeti za nemalo stvari, predvsem za 
našo prtljago. Eden njenih ključnih delov 
je osebna potovalna lekarna, ki mora 
biti po epidemiji covid-19 obogatena 
z razkužili in maskami. Potovalno 
lekarno pripravite v eni torbici, ki na 
potovanju ne bo dostopna otrokom in 
bo dobro zavarovana pred zunanjimi 
vplivi (svetloba, toplota, vlaga). Zdravila 
s seboj jemljite v originalni embalaži in 
skupaj z navodili za uporabo. Posebno 
pozornost posvetite zdravilom, za katere 
je določen poseben režim shranjevanja. 
Zanje so na voljo hladilne torbice, 
ki omogočajo transport in pravilno 
shranjevanje (npr. inzulin).  Zdravstvene 
priprave na potovanje se nekoliko tudi 
razlikujejo glede na cilj vašega potovanja 
in s tem povezanimi zdravstvenimi 

NIKAMOR BREZ 
POTOVALNE LEKARNE
Ne glede na trajanje in destinacijo se je treba na vsako potovanje dobro pripraviti: 
potovalna lekarna je ključen del odgovorne priprave prtljage – da bodo počitnice res 
brezskrbne. To še posebej velja, ko potujemo z vso družino, z majhnimi otroki, noseči 
ali nas morda pestijo zdravstvene težave. Besedilo: Miran Golub, predsednik Lekarniške zbornice Slovenije 

tveganji. Zadnja se razlikujejo tudi 
glede na način preživljanja dopusta. 
ta tveganja so manjša, kadar dopust 
načrtujete v turističnih letoviščih, in 
večja, kadar se odpravljate na potovanje 
po različnih krajih ali celo deželah.

Simptomi potovalne bolezni
torbica z zdravili za na pot in 
dopustovanje v naravi naj vsebuje tista 
za preprečevanje in blažitev alergije na 
sonce, omilitev težav pri pikih žuželk, 
nadomeščanje izgubljene tekočine in 
elektrolitov, zdravljenje driske, pomoč 
pri želodčnih težavah, olajšanje težav 
pri oteklih nogah in proti bolečinam 
in vročini. Zdravila, ki jih potrebujete, 
lahko kupite brez zdravniškega 
recepta v vseh lekarnah. Pri izbiri vam 
bo svetoval farmacevt. Zdravila za 

Torbica z zdravili za na pot in dopustovanje v naravi naj vsebuje 
tista za preprečevanje in blažitev alergije.

Čeprav večina ljudi sončno kremo uporablja le na plaži oz. med 
sončenjem, opozarjamo, da je treba kožo zaščititi že prej, tudi 
pred odhodom v hribe oz. gore.

samozdravljenje so učinkovita in varna 
le, če jih uporabljate skladno z navodili. 
Simptomi potovalne bolezni po navadi 
prenehajo, ko se telo privadi načinu 
potovanja ali kmalu po koncu potovanja. 
Kadar se vam zdravstveno stanje kljub 
samozdravljenju ne izboljšuje, čimprej 
obiščite zdravnika. S potovalno slabostjo 
imajo pogosto težave otroci od 2. do 
12. leta starosti, pa tudi starejše osebe. 
Z odraščanjem se težave omilijo ali 
minejo, vseeno pa ima kar nekaj oseb 
to težavo tudi v odrasli dobi. Potek je 
lahko nenaden, začetnemu nelagodju 
lahko hitro sledi slabo počutje, oseba 
izloča hladen pot, sledi slabost in 
posledično lahko tudi bruhanje. Pred 
potovanjem je dobro, če omejimo 
uživanje sladkih pijač in hrane. Če gre 
za krajše potovanje, lahko obrok tudi 
izpustimo. Vedno pa imejmo na zalogi 
pitno vodo in nekaj suhih prigrizkov, in 
sicer prepečenec, krekerje, slani palčke. 
Otrok naj bo med potovanjem primerno 
oblečen (ne preveč, da mu ni vroče; v 
zimskih mesecih ga raje oblečemo manj 
in nato pokrijemo z odejo). V avtomobilu 
poskrbimo za primerno temperaturo, saj 
pretoplo ozračje lahko poslabša stanje.

Zdravilo proti potovalni slabosti
Poleg prebiotikov in probiotikov je na 
pot priporočljivo vzeti tudi odvajalo, 
rehidracijski prašek, ki ob driski ali 
bruhanju nadomešča izgubljene minerale 
in preprečuje dehidracijo, zdravilo proti 
potovalni slabosti, da se izognemo 
slabemu počutju na poti; termometer, 
zdravila proti alergijam v obliki tablet, 
alergijske reakcije na koži pa lajšajo tudi 
določeni geli oz. mazila. Pogosto nam na 
potovanju zelo prav pridejo tudi mazila 
za lajšanje bolečin v mišicah in sklepih, 
tudi geli in mazila za boleče in otekle 
noge. Za daljša potovanja je priporočljiva 
tudi uporaba posebnih elastičnih 
nogavic. 

Pomen kreme za sončenje
Čeprav večina ljudi sončno kremo 
uporablja le na plaži oz. med sončenjem, 
opozarjamo, da je treba kožo zaščititi že 
prej, tudi pred odhodom v hribe oz. gore. 
Preprost izračun namreč pokaže, da 
smo lahko celo med običajnim delovnim 
dnem na soncu tudi več kot dve uri na 
dan, sploh če se vozimo s kolesom ali 
pešačimo. V tem času so za nenadejane 
opekline dovzetni vsi tipi kože. Izdelki 
za sončenje naj ščitijo pred UVA- in 
UVb-žarki in naj bodo vodoodporni. 
Pomembna je pravilna uporaba 
preparata, zlasti večkraten nanos 
v zadostni količini. Uporaba manjše 
količine od priporočene bo namreč 
bistveno znižala raven zaščite. Zaščitni 

faktor 6–10 kožo varuje le do 10 minut, 
nato je treba nanos ponoviti. Medtem pa 
je zelo visok zaščitni faktor 50 obstojen 
skoraj 1 uro. V kombinaciji s sončnimi 
žarki lahko zelo hude preobčutljivosti na 
koži povzročajo tudi nekatera zdravila. 
Zato v lekarni preverite, kakšen vpliv 
ima lahko sončenje v kombinaciji z 
zdravili, ki jih jemljete. Priporočljiva so 
tudi sredstva za nego po sončenju ter 
pripravki za nego morebitnih opeklin; 
zaščita pred piki insektov, kot so komarji 
in klopi. Poleg zaščite si je koristno 
priskrbeti tudi izdelke za nego in 
zdravljenje po pikih insektov. nikakor 
pa ne smemo pozabiti na zdravila, ki jih 
redno jemljemo. Posebno pozornost je 
treba posvetiti zdravilom, za katere je 

Zdravila za samozdravljenje so učinkovita in varna le, če jih 
uporabljate skladno z navodili.
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Vsakdo naj svojo potovalno lekarno prilagodi težavam, ki ga tudi 
navadno večkrat tarejo v domačem okolju.

V kombinaciji s sončnimi žarki lahko zelo hude preobčutljivosti 
na koži povzročajo tudi nekatera zdravila.

Znaki običajnih viroz so zelo 
podobni znakom okužbe z 
novim koronavirusom.

določen poseben režim shranjevanja, 
zanje uporabite hladilne torbice, ki 
omogočajo prenašanje takšnih zdravil.

Ob morebitni okužbi z novim 
koronavirusom
Znaki običajnih viroz so zelo podobni 
znakom okužbe z novim koronavirusom. 
brez posveta z zdravnikom ni mogoče 
ugotoviti povzročitelja viroze. Če 
zbolite z znaki viroze, ne hodite 
nenapovedano v zdravstveno ustanovo, 
ampak najprej po telefonu pokličite 
izbranega ali dežurnega zdravnika. Ob 
morebitnih znakih bolezni covid-19 
tudi na počitnicah ravnamo skladno 
z navodili, kot veljajo doma. Po 
telefonu takoj poiščemo zdravniško 
pomoč. Strogo po navodilih zdravniške 
službe, z upoštevanjem vseh navodil 
za zmanjšanje prenosa okužbe, 
dostopamo do zdravstvenih ustanov, 
ki so namenjene bolnikom s sumom 
na covid-19. bolezen se kaže s slabim 
počutjem, utrujenostjo, nahodom, 
vročino, kašljem in pri težjih oblikah z 
občutkom pomanjkanja zraka. natančni 
podatki o poteku bolezni se še zbirajo, 
saj gre za nov virus. 

Tudi na počitnice  z masko 
Za varne in sproščene počitnice je 
najpomembnejše, da poskrbite za 
čim boljši imunski sistem, primerno 
medsebojno razdaljo (vsaj 1,5 metra) 
in uporabo zaščitne maske v zaprtih 
javnih prostorih oz. vedno, kadar ne 
morete vzdrževati varne medsebojne 
razdalje. Masko tudi vedno nadenite, 

če sami obolevate za respiratornimi 
obolenji. Poskrbite, da se izogibate 
stiku z ljudmi, ki so že po videzu bolni, 
izogibajte se tržnicam, kjer ste lahko 
v kontaktu z živimi ali mrtvimi živalmi, 
roke si umivajte z milom ali uporabljajte 
dezinfekcijska sredstva za roke na 
alkoholni osnovi po uporabi toalet, 
kakršnemkoli kontaktu z živalmi, na 
videz bolno osebo in pred zaužitjem 
kakršnegakoli obroka, izogibajte se 
kontaktu z živalmi in njihovimi iztrebki 
in izločki.

Vsakdo naj svojo potovalno lekarno 
prilagodi težavam, ki ga tudi navadno 
večkrat tarejo v domačem okolju. 
Poskrbimo, da vsa zdravila in preostale 
pripravke ter pripomočke hranimo v 
primerni torbici, zaščitene pred otroki, 
pred visokimi temperaturami pa jih je 
priporočljivo zavarovati z aluminijasto 
folijo. Prepričajmo se, da vemo, čemu 
je kakšno zdravilo namenjeno in kako 
ga pravilno uporabljamo. Ravno zaradi 
tega zdravil ne jemljimo iz originalne 
embalaže in v škatlici pustimo tudi 
njihova navodila za uporabo. Vedno 
preverimo tudi rok uporabe teh zdravil 
in morebitne posebne pogoje hranjenja 
(npr. shranjevanje na hladnem).

PROMOCIJSKO PAKIRANJE: 50% večja embalaža za isto ceno.

Tel.: +386 (2) 250 01 36
www.stirias.si

KOLOREX DERMA
odgovor narave na Kandido
Naravno mazilo z izvlečkom Horopita, olja čajevca 
in aloe vere. Pomaga pri vseh glivičnih obolenjih na 
koži, srbečici, koprivnic in ponuja naraven način za 
vzdrževanje naravnega ravnovesja.

FADE OUT 
in težave vaše kože bodo zbledele
Klinično testirana belilna formula s koncentrirano 
kombinacijo visoko aktivnih naravnih sestavin – sladičem 
in murvo, posebej narejena  za kožo z neželenimi madeži 
in njeno posvetlitev. Rezultat viden že po 4 tednih!

SENZA ZZZ 
obliži proti insektom
Popolnoma naraven repelent v obliki obližev je primeren 
za vso družino, tudi za najmlajše. Vsak obliž vsebuje 60 
mg mikrokapsule z oljem citronele, divjega paradižnika in 
evkaliptusa. Ko se kapsulo predre, se sprosti prijeten vonj, 
ki odganja komarje in druge insekte v območju do 1 metra v 
obdobju 6 do 8 ur.

FOLTENE PHARMA® 
poskrbite za pravo 
nego vaših las
Ampule proti izpadanju las in nežni šamponi 
za vsakogar. Brez SLES, silikonov, mineralnih 
olj, parafinskih voskov in parabenov.

Za vaše ��ezskrbno 
po�e�je in poči�nice
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Piki različnih žuželk pri večini ljudi 
povzročijo rdečino in bolečo oteklino, 
ki na mestu pika ostane nekaj dni. 
Alergična reakcija na pike žuželk 
je pri večini ljudi neprijetna, ni pa 
nevarna. Kadar je reakcija na pik 
močneje izražena, vzamemo sistemski 
antihistaminik v obliki tablet, ki je v 
lekarni na voljo tudi brez recepta, in gel 
ali mazilo, ki ga nanesemo na mesto 
pika, da lokalno blaži alergično reakcijo. 
Zelo pomaga, če srbeče mesto, zlasti 
če je otečeno, tudi hladimo. Če po piku 
okončine postajajo hladne, pomodrijo 
ustnice ali celo uhlji in se pojavi 

OBDOBJE PIKOV 
IN UGRIZOV 
žUžELK

Piki večine žuželk so si na videz podobni in niso posebej nevarni, le neprijetni. 
Izzovejo blago alergijsko reakcijo, ker s pikom pod kožo človeka vbrizgajo slino ali 
strup, to pa povzroči manjšo srbečo oteklino, ki lahko traja nekaj ur ali dni. 

Besedilo: mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec. iz Lekarniške zbornice Slovenije

dihalna stiska, je obisk zdravnika nujen. 
Alergikom, ki na pike žuželk reagirajo na 
prej omenjen način, svetujemo, da imajo 
ves čas potovanja pri sebi komplet za 
samopomoč pri pikih. Zdravniško pomoč 
je treba poiskati tudi, če piči več žuželk 
hkrati, če se na mestu pika pojavijo 
mehurji ali obsežnejše vnetje, težave 
z dihanjem, vročina, huda bolečina in 
oteklina, ki se širi. 

S praskanjem lahko v telo vnesemo 
bakterije 
Komarji pikajo, ker potrebujejo 
beljakovine iz krvi za nastajanje svojih 

Ugriz klopa je nevaren za človeka, saj lahko prenaša nekatere 
bolezni, pri nas predvsem klopni meningoencefalitis (KME) in 
boreliozo lyme.

jajčec. Ko komar piči, s cevastim ustnim 
delom prebode kožo in zaužije kri. 
Pičena oseba ne izgubi omembe vredne 
količine krvi, vendar pa komarjeva slina 
razdraži kožo. to povzroči neprijeten 
občutek in človeka sili, da se praska. 
Mesto pika razkužimo, saj s tem 
zmanjšamo nevarnost morebitne 
okužbe. Zelo pomembno je tudi, da se ne 
praskamo, čeprav zelo srbi. S praskanjem 
lahko v svoje telo vnesemo bakterije, 
zaradi česar nastanejo okužbe. Če mesto 
vboda oteče, si pomagamo s hladnimi 
obkladki in antihistaminiki v obliki tablet 
oz. sirupa. Srbenje in alergijsko reakcijo 
zmanjšamo, če uporabimo pripravke, 
ki vsebujejo antihistaminik, aloe vero, 
izvleček kamilice, eterično olje čajevca in 
gele s hladilnim učinkom.
Pri piku čebele čim prej odstranimo 
želo, da se strup ne sprosti v celoti. 
želo odstranimo previdno. Paziti 
moramo, da ne prebodemo vrečice 
s strupom, ki je povezana z želom. 
Mesto vboda speremo z večjo količino 
vode. Prizadeto mesto moramo 
hladiti, saj s tem zmanjšamo vnetno 
reakcijo in upočasnimo prodiranje 
strupa v krvni obtok. Mesto vboda 
namažemo z lokalnim antihistaminikom 
in antiseptično kremo, da ublažimo 
vnetje in srbenje. Če gre za osebo z 
znano alergijo na pik čebele, je treba 
nemudoma poklicati zdravniško pomoč 
in takoj uporabiti  injekcijo ali zdravila 
v obliki tablet. Pik ose je podoben piku 
čebele. Mesto pika postane rdeče in 
oteklo, občutimo bolečino in pekoč 
občutek, pozneje pa nastopi srbečica. 
Mogoča je celo krvavitev na koži. Osa 
lahko piči tudi večkrat v enem samem 
napadu, saj želo ne ostane v žrtvi 

20 %
P O P U S TA

 1. 8. - 31. 8. 2020

na vse izdelke  
Melvita

Zavezani ekološki negi obraza in telesa
že od leta 1983 

www.lekarnaljubljana.si 

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana od 1. do 31. 8. 2020 oz. do prodaje zalog v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah 
LL Viva (v okviru razpoložljivega asortimana) in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si. Akcije so predvidene za prodajo v količinah, običajnih 
za gospodinjstva in ne veljajo za pravne osebe. Akcije ne veljajo za promocijska pakiranja, popusti se ne seštevajo. Slike so simbolične.

MESEČNA AKCIJAAV
GU

ST
20 %
P O P U S TA

 1. 8. - 31. 8. 2020

na vse izdelke  
Vitry

Ob enkratnem nakupu 2 
izdelkov Vitry, prejmete
DARILO:  
lak za nohte.
Zaloga daril je omenjena, akcija  
velja do razdelitve daril.

NEGA NOHTOV, STOPAL IN 
OBRAZA
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Piki različnih žuželk pri večini 
ljudi povzročijo rdečino in 
bolečo oteklino, ki na mestu 
pika ostane nekaj dni.

kot pri čebeli. na oteklino položimo 
hladen obkladek, vnetje pa pomirimo z 
antihistaminsko kremo. Če nas piči sršen, 
prizadeto območje močno oteče in pordi, 
lahko nastanejo tudi mehurji. bolečina 
je po navadi večja kot pri piku ose. 
Prizadeti del začnemo čim prej hladiti, 
saj s tem zmanjšamo vnetno reakcijo ter 
upočasnimo prodiranje strupa v krvni 
obtok. Kadar nas obletavajo žuželke, ne 
mahamo z rokami okoli sebe, saj pičijo 
predvsem, kadar se čutijo ogrožene. 
Ostanemo mirni in odletele bodo 
same. tveganje za pike žuželk lahko 
zmanjšamo tudi tako, da ne hodimo 
bosi po travi, se ne sončimo potni ali 
namazani z oljem in da v naravi nosimo 
majico z dolgimi rokavi. 

Vsak klop ne prenaša bolezni, a 
previdnost ni odveč
Klopi so pajkovci, v Sloveniji je razširjen 
klop iz vrste Ixodes ricinus. nahajajo se 
predvsem v gozdni podrasti, grmovju 
vlažnih mešanih gozdov, travi in celo 
na vrtu. Do nadmorske višine 600 m 
je veliko klopov, v višjih legah jih je 
manj. Zgornja meja, kjer jih še najdemo, 
je 1600 m. Vse razvojne faze klopov, 
larve, nimfe in odrasli klopi, prezimijo 
pod odpadlim listjem, v skorji drevesnih 
debel ali v zgornji plasti zemlje. Klopi 
postanejo dejavni, ko se temperatura 
prsti dvigne na 5−7 °c, tj. marca ali 
aprila. Prezimovati pa začnejo, ko 
se temperatura okolja začne nižati 
do približno enake vrednosti, to je 
oktobra ali novembra, kar pomeni, 
da je previdnost potrebna večji del 
leta. Vsak klop ne prenaša bolezni in 
največ ugrizov ni resne narave, lahko 
pa nekateri klopi nosijo povzročitelje 
resnih bolezni, kot je borelioza ali 
lymska bolezen. Ko pride klop na 
kožo, običajno poišče toplo in vlažno 
mesto, kot so pazduhe in dimlje. 
Ko prispe na cilj, se začne hraniti s 
krvjo in tako lahko prenaša nekatere 

bolezni. Ugriz klopa lahko povzroči 
alergijsko reakcijo. Če ugrizne, je treba 
klopa pravilno odstraniti. Ko gremo v 
naravo, preventivno zaščitimo roke, 
noge in glavo in uporabimo repelent 
proti klopom. Ko pridemo domov, se 
stuširamo in preverimo, ali imamo 
kakšnega klopa. Če ga dovolj zgodaj 
odkrijemo, ga bomo zelo verjetno lahko 
odstranili, še preden se prisesa na 
kožo. V tem primeru ni nevarnosti za 
okužbo. Za ljudi, ki v naravi preživljajo 
dlje časa, je priporočeno cepljenje proti 
klopnemu meningoencefalitisu. »Klopa 
čim hitreje in pravilno odstranimo sami, 
saj s tem tudi zmanjšamo možnost 
okužbe. Pri odstranjevanju uporabimo 
dobro namensko pinceto, da klopa lahko 
zagrabimo čisto pri koži. Previdno, a 
odločno potegnemo prisesanega klopa 
iz kože, nato pa kožo umijemo z milom 
in toplo vodo. Uporaba kakršnihkoli 
mazil je odsvetovana. Če rilček ostane 
v koži, to za prenos okužbe s klopa na 
človeka sicer ni nevarno, lahko pa rilec 
in del telesa, ki ostane v koži, povzroči 
ognojitev. V redkih primerih delčka 
klopa, ki ostane v koži, z enostavnimi 
postopki ne uspemo odstraniti. to ni 
in ne sme biti razlog za kirurški poseg. 
V takih primerih je najbolje počakati 
in odstranitev preložiti za nekaj ur oz. 
na naslednji dan. Če tudi tako nismo 
uspešni, poiščimo pomoč. 

Po vbodu klopa
Ugriz klopa je nevaren za človeka, saj 
lahko prenaša nekatere bolezni, pri nas 
predvsem klopni meningoencefalitis 
(KME) in boreliozo lyme. Lymska 
borelioza se pojavlja z različnimi 
kliničnimi slikami. navadno se začne 
z značilnimi spremembami na koži. 
Mesto vboda klopa spremljamo več 
tednov, če se pojavi značilna rdečina, ki 
se širi navzven, v sredini bledi in dobi 
obliko obroča, je potreben takojšen 
obisk pri zdravniku, ki nam bo odredil 

zdravljenje z ustreznim antibiotikom. 
Klopni meningoencefalitis je virusna 
bolezen osrednjega živčevja, ki se 
prenaša z ugrizom okuženega klopa. 
Prvi znaki klopnega meningoencefalitisa 
se pojavijo sedem do štirinajst dni po 
okužbi in so na začetku zelo neznačilni. 
Občutimo lahko utrujenost, bolečine v 
mišicah, splošno slabo počutje, prisotna 
sta lahko tudi vročina in glavobol, ki 
se še stopnjujeta, pozneje se lahko 
pridružita slabost in bruhanje, kar 
lahko vodi celo v nezavest in smrt. 
najučinkovitejši ukrep za zaščito 
pred klopnim meningoencefalitisom 
je cepljenje, ki je možno od enega 
leta starosti. Prva odmerka cepiva 
dobimo v razmaku enega meseca, sledi 
tretji odmerek v obdobju devetih do 
dvanajstih mesecev, nato pa so potrebni 
poživitveni odmerki, prvi čez tri leta, 
nato pa na pet let.

Klopi in otroci
Pred okužbo z virusom klopnega 
meningoencefalitisa niso varni niti 
otroci. nasprotno, ker se veliko 
zadržujejo na prostem, igrajo v parkih, 
podijo po jasah in plezajo po drevesih, 
so še posebno izpostavljeni okuženim 
klopom. bolezen pri otrocih praviloma 
poteka v dveh obdobjih. Prvo obdobje 
bolezni, ki nastopi v povprečju po 12 
dneh po vbodu klopa, je podobno gripi. 
takšno virozi podobno stanje traja v 
povprečju 5 dni. Sledi krajše izboljšanje 
stanja (od 2 do 18 dni), po katerem se 
pri nekaterih otrocih začne druga faza 
bolezni in se težave ponovijo, le da 
tokrat v hujši obliki.
že ob prvih znakih je nujno takoj poiskati 
zdravniško pomoč.

Klima?
              Ne, hvala. 
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01 724 68 68

VELUX rolete in senčila 
za strešna okna



Lekovita NoSeČka – 
eLikSir NaravNih oLj za 

vitaLNoSt iN eLaStiČNoSt 
kože v NoSeČNoSti, maSažo preSredka 

ter Nego brazgotiN iN kože po porodu. Se 
hitro vpije, Ne pušČa madežev. 

www.Lekovita.Si
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najbolj se uporabljajo neinvazivne 
metode, kot so pomlajevanje z laserjem, 
različnimi pilingi (diamantni, kemični), lift 
masaže (endermologija), tudi minimalno 
invazivne metode, kot sta botoks in 
hialuronska kislina. to so mehanizmi, ki 
učinkujejo globlje v koži in podkožju in 
imajo zato neprimerno boljši učinek kot 
katerakoli krema, ki po pravilu deluje le 
površinsko.

LASERSKO FOTOPOMLAJEVANJE  
Fotopomlajevanje je proces, ki z 
večkratnimi ponovitvami na 4–6 tednov 
dokazano tonizira kožo in s tem daje 
mladostni videz. V primeru pomlajevanja 
laserska svetloba posredno spodbuja 
celice, ki proizvajajo kolagenska vlakna, 

MINIMALNI POsTOPKI 
POMLAJEVANJA KOžE
Na tržišču obstaja vrsta postopkov, ki izboljšujejo tonus in videz kože. Težko je reči, 
katera tehnologija je najboljša, verjetno nobena, zato tudi obstaja toliko tehnik, saj 
se ves čas išče idealen način pomlajevanja. Besedilo: Matic Fabjan, specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

medcelične beljakovine in zaviralno 
učinkujejo na encime, ki razgrajujejo 
kolagen. Končni učinek je tonizirana, 
gladka koža. Učinki se začnejo kazati 
3–4 mesece po laserskem obsevanju. 
Priporočamo 10 tretmajev. Učinek 
po zaključenem fotopomlajevanju 
traja najmanj leto dni. Priporočamo 
vzdrževalne tretmaje na 3–4 mesece.
Seveda se laser danes uporablja tudi za 
odstranjevanje benignih sprememb in 
žilnih malformacij –kapilar, ki lahko kazijo 
estetski videz obraza. 
S pomočjo laserja je mogoče zmanjšati 
gube na obrazu, s tako imenovanim 
laserskim pilingom. Odstrani se vrhnji 
sloj kože, ki se v nekaj tednih obnovi in 
omogoči mladostnejši in sijoč videz.

Trendi so danes minimalno invazivna metoda, enostaven 
postopek, hiter učinek in kratkotrajno okrevanje.

Najbolj se uporabljajo neinvazivne metode, kot so pomlajevanje 
z laserjem, različnimi pilingi (diamantni, kemični), lift masaže 
(endermologija), tudi minimalno invazivne metode, kot sta 
botoks in hialuronska kislina. To so mehanizmi, ki učinkujejo 
globlje v

S pomočjo laserja lahko odstranimo tudi 
poraščenost na neželenih delih obraza.

4D-LASERSKI LIFTING OBRAZA
Ena najnovejših laserskih tehnologij 
je fotonina tehnologija 4D-lifting, s 
pomočjo katere lahko na neinvaziven in 
neboleč način vsaj delno nadomestimo 
klasični kirurški lifting obraza.
4D-tehnologija omogoča 
večdimenzionalno zdravljenje obraznega 
dela. tretma poteka tako v ustni votlini 
kot koži obraza. na ta način zagotovimo 
pomlajevanje celotne debeline tkiva, 
tako povrhnjice kot srednji in globoki del 
tkiva v predelu obraza.
Pri 4D-metodi je treba poudariti, da 
gre za neinvaziven postopek, ki ne 
predstavlja nelagodja pri tretmaju. 
Lokalna anestezija ni potrebna. 
Postopek je neboleč, hiter – do 30 minut, 
in učinkovit. ne pušča dolgoročnih 
posledic in omogoča hitro okrevanje. 
Izvaja se lahko v kateremkoli letnem 
času in tudi poleti ne pomeni večjega 
tveganja za hiperpigmentacije. 
naši pacienti so tako s pomočjo 
4D-tehnologije dobili možnost 
večdimenzionalnega tretmaja, ki je 
učinkovit in estetsko zadovoljiv. 
Postopek se lahko ponavlja večkrat 
na leto in na ta način pripomore še k 
izboljšanju rezultata.

PRP-TEHNOLOGIJA (POMLAJEVANJE Z 
LASTNO MAŠČOBO)
to je biostimulacija kožnih celic s 
pacientovo lastno plazmo, ki vsebuje 
rastni faktor (iz krvnih ploščic). 
trombocitna plazma je centrifugat 
pacientove krvi, ki vsebuje veliko 
trombocitov (krvnih ploščic) in s tem 
veliko rastnega faktorja, ki stimulira 
procese regeneracij kožnih celic. Ker 
gre za pacientovo plazmo, je metoda 
popolnoma varna, ker ni možnih 
alergičnih ali drugih imunoloških reakcij. 
Če uporabljamo samo rastni faktor oz. 
plazmo, oteklin praktično nimamo. Če pa 

uporabljamo kombinacijo z maščobnimi 
celicami, lahko pričakujemo otekline 1–2 
tedna. 

Za koga je ta terapija primerna?
•	 Za paciente, ki potrebujejo le 

osvežitev obraza, brez opaznih znakov 
posega. 

•	 Za paciente z znaki staranja kože 
(gube, gubice, povešena koža, 
zmanjšanje elastičnosti kože).

•	 Za paciente, ki potrebujejo lifting 
obraza, v kombinaciji z maščobnimi 
grafti lahko obraz napolnimo (problem 
staranja obraza je tudi atrofija tkiva 
v podkožju in globlje) in s tem obraz 
osvežimo oz. dosežemo delni učinek 
liftinga pri primernih pacientih. tu je 
treba poudariti, da ni nobenih rezov in 
brazgotin, ker gre samo za injekcijske 
vbode. 

Zgoraj našteti postopki so neinvazivni 
in niso učinkoviti pri globljih gubah, zato 
v takih primerih svetujemo uporabo 
botoksa ali glajenje gub s hialuronsko 
kislino. to sta sicer nekoliko invazivnejša 
postopka, je pa učinek bistveno boljši in 
tudi rezultat je takojšen.

KOREKCIJA GUB Z BOTOKSOM
botoks je preparat, ki se že več 
desetletij uporablja v kozmetične 
namene, predvsem za glajenje gub na 
obrazu.
Zelo učinkovita tehnologija omogoča 
z minimalno metodo v samo petih 
minutah korekcijo gub, ki so najbolj 
moteče v predelu obraza. Govorimo o 
tako imenovanih smejalnih gubah okrog 
oči, med očmi in na čelu.
Postopek je relativno preprost. Pacient 
pride v ordinacijo, aplicira se mu 
preparat v predel gubic, vse skupaj traja 
maksimalno pet minut in pacient se 
lahko odpravi domov ali nazaj v službo 
brez kakršnihkoli bolečin, oteklin ali 
preostalih negativnih izkušenj.
Končni rezultat se pojavi v sedmih dneh 
in traja do pol leta.

GLAJENJE GUB IN VEČANJE USTNIC S 
HIALURONSKO KISLINO
Ena najpoznanejših metod za korekcijo 
gub okrog ust in nosu je hialuronska 
kislina, ki se aplicira v predel gube ali 
ustnice, v količini 1–2 ml. Po navadi 
ima polnilo obstojnost 6–8 mesecev. 
Hialuronska kislina je prijazna 
organizmu, saj po navadi ne povzroča 
večjih zavrnitvenih reakcij. Postopek 
traja 5–10 minut.

POMLAJEVANJE Z LASTNO MAŠČOBO 
takšno pomlajevanje je danes zelo 
priljubljeno, saj lastno maščobo, ki jo 
pridobimo s predela bokov, jahalnih hlač 

ali znotraj stegen, s posebno kanilo 
apliciramo v različne predele obraza 
in na ta način obraz napolnimo in mu 
omogočimo mladosten videz.

trendi so danes minimalno invazivna 
metoda, enostaven postopek, hiter 
učinek in kratkotrajno okrevanje.
Zgoraj omenjeni postopki pomlajevanja 
so koristni za vsakogar, za oba spola, 
le botoks se odsvetuje ljudem, ki imajo 
kakršnakoli živčno-mišična obolenja.
ti postopki prinašajo dolgotrajne učinke, 
je pa priporočljivo ponavljanje tretmajev 
na 6 mesecev, saj na ta način efekt še 
podaljšamo.

Ena najpoznanejših metod za 
korekcijo gub okrog ust in nosu 
je hialuronska kislina.
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Glivična okužba, predvsem z 
dermatofitnimi glivicami, se nato širi 
po nohtu, proti nohtni korenini in v 
globino do nohtne posteljice. Glivice 
pri tem s pomočjo encimov (npr. 
keratinaz) razgrajujejo strukturne 
elemente nohta in tako dobivajo 
hrano za svojo rast. Roževinasti del 
nohta spremeni barvo, izgubi sijaj in se 
začne luščiti. Spremenita se oblika in 
struktura nohta, ta se začne ločevati 
od nohtne posteljice. Okužba se lahko 
z enega nohta prenese na preostale, 
še posebno če ne vzdržujemo redne 
higiene (umivanje nog, krajšanje 
nohtov), če so stopala potna ali če 
se ne preobuvamo redno. Okuženi in 
deformirani nohti povzročajo bolečine 
pri hoji in so stalen vir okužbe, ki se 
lahko prenaša na sosednje nohte, druge 
dele telesa in druge ljudi. Prizadet noht 

ZA GLIVIčNE OKUžBE 
JE POTREBNO 
ZDRAVLJENJE
Glivično okužbo nohta strokovno imenujemo onihomikoza in najpogosteje napade 
nohte nožnih prstov (predvsem palcev na nogah). Največkrat se okužba začne na 
koncu nohta (porumeneli noht), kjer glivice prodrejo ob strani prostega nohtnega 
roba pod nohtno ploščo. Besedilo: Yana Targonskaya, dr. med., specialistka dermatovenerologije iz Medicinskega centra Barsos

postane moten, porumenel, zadebeljen 
in deformiran ter dvignjen od podlage. 
Glivice se zažrejo globoko v noht, zato 
ni nenavadno, da lokalno zdravljenje 
s kremami in antimikotičnimi laki ne 
zadošča. Dejavniki tveganja za nastanek 
onihomikoze so že prisotna glivična 
okužba stopal, poškodbe nohtov, 
periferna obolenja žilja, npr. sladkorna 
bolezen, in oslabljen imunski sistem. 
»Okužba je pogostejša pri moških 
in tistih, ki se intenzivno ukvarjajo 
s športom. tudi s starostjo število 
okuženih narašča. Posameznik se lahko 
okuži tam, kjer ljudje hodijo bosi in kjer 
je veliko vlage. to so bazeni, savne, 
toplice, skupinske kopalnice. Preventiva 
je zato zelo pomembna. tako je dobro, 
da smo na območjih, kjer je tveganje 
za glivično okužbo večje, previdnejši. 
Poleg neprijetnega videza lahko glivično 

Dokončno potrditev glivične okužbe in dokaz povzročitelja nam 
omogoči mikroskopski pregled vzorca izpod nohta in kultivacija v 
laboratoriju.

Roževinasti del nohta spremeni barvo, izgubi sijaj in se začne 
luščiti.

okuženi nohti povzročajo bolečino, 
povečajo možnost za pridružene 
bakterijske okužbe, ovirajo opravljanje 
nekaterih poklicev in športne aktivnosti 
ter zmanjšajo kakovost življenja.

Postopen razvoj okužbe 
na začetku je glivična okužba nohta 
komaj opazna in ne povzroča nikakršnih 
simptomov. nezdravljena bo počasi, 
vendar vztrajno napredovala, z 
napredovanjem pa se lahko pojavijo 
bolečina med hojo in športnimi 
aktivnostmi ter težave pri nošenju 
obutve. nezanemarljiv zaplet 
nezdravljene glivične okužbe nohtov so 
bakterijske okužbe. nekatere bakterije 
lahko ob obolelem nohtu vstopijo v 
telo in povzročijo lokalno vnetje. Po 
krvi se lahko razširijo po vsem telesu 
in povzročijo nevarno sistemsko 
bakterijsko okužbo z vročino in splošnim 
slabim počutjem. Za tovrstne zaplete 
so še posebej dovzetni sladkorni 
bolniki in tisti s pomanjkljivo imunostjo. 
Onihomikoza je stalen vir okužbe in se 
lahko z nohtov prenese tudi na kožo 
drugih delov telesa, najpogosteje v 
dimlje, na stegna in trup. ne nazadnje so 
glivično oboleli nohti tudi vir okužbe za 
druge ljudi. Še zdaleč niso le estetska 
težava, ki bi jo lahko zanemarili, ampak 
okužba, ki jo moramo – tako kot vse 
druge – zdraviti. Ker je onihomikozo 
najlažje pozdraviti v zgodnji, to je 
začetni fazi, moramo zdravljenje začeti 
čim prej.

Kako zdraviti glivične okužbe?
Obstaja veliko bolezni, pri katerih so 
nohti na prvi pogled videti kot glivično 
oboleli. Med njimi je zelo pogosta 
luskavica nohtov, podobno so videti 
nohti, ki se zadebelijo v procesu staranja 
in slabše prekrvavitve, ali nohti, ki 
po poškodbi odstopijo od podlage. 
Dokončno potrditev glivične okužbe 
in dokaz povzročitelja nam omogoči 

mikroskopski pregled vzorca izpod 
nohta in kultivacija v laboratoriju. Ker 
glivice rastejo zelo počasi, je ta precej 
zamudna, običajno pa traja od štiri do 
šest tednov. Zato vseh sprememb na 
nohtih ne smemo enačiti z glivičnim 
obolenjem. V nekaterih primerih namreč 
protiglivično zdravljenje ni niti učinkovito 
niti potrebno.  Če pa gre za glivično 
okužbo nohta, obstajata dva pristopa. 
En pristop je, da dajemo tablete, ki jih 
pacient zaužije skozi usta, in sicer daljše 

obdobje. Za glivične okužbe je potrebno 
trimesečno zdravljenje.  Ker imajo tudi 
antimikotiki neželene učinke in ker 
se lahko vpletajo v delovanje drugih 
zdravil, ki jih posameznik redno jemlje, 
niso primerni za vsakogar. Za njihovo 
uvedbo se odločamo individualno, po 

tehtnem razmisleku. Predvsem pri 
starejših ljudeh, ki že jemljejo več zdravil, 
se za njih odločamo redko. naslednja 
možnost je uporaba medicinskih laserjev, 
s katerimi obolele nohte obsevamo s 
svetlobnimi žarki, kar povzroči odmrtje 
glivičnih elementov. Poseg traja zgolj 

Na začetku je glivična 
okužba nohta komaj opazna 
in ne povzroča nikakršnih 
simptomov.
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nekaj minut, treba pa ga je ponoviti 
3- do 4-krat v razmiku nekaj tednov. 
Rezultati zdravljenja so vidni, ko zdrav 
noht izpodrine bolnega. Do neke mere je 
smiselna tudi uporaba posebnega laka, 
ki vsebuje citrukpirus. njegova uporaba 
je strokovno upravičena in podprta z 
raziskavami. Redna uporaba skupaj s 
striženjem in brušenjem nohta, s čimer 
odstranjujemo okuženi del nohta, lahko 
počasi privede do ozdravitve. 

Uspešnost in hitrost zdravljenja sta 
odvisni od prizadetosti nohta
nujna sta vztrajnost in najmanj 
šestmesečno zdravljenje. nohti stopal 
namreč rastejo zelo počasi. Da noht 
preraste po vsej dolžini, traja leto dni ali 
celo več. Strokovno upravičena je tudi 
uporaba mazila, ki vsebuje 40-odstotno 
sečnino. ta z rednim nanašanjem z obliži 
počasi kemično odstrani oboleli noht. 
Za lokalno zdravljenje onihomikoze se 
odločamo, kadar je prizadeta majhna 
površina nohta (po navadi manjša od 
30 odstotkov), pa tudi pri tistih ljudeh, 
ki jih ne smemo ali ne želimo zdraviti 

Rezultati zdravljenja so vidni, ko zdrav noht izpodrine bolnega.

Nujna sta vztrajnost in najmanj šestmesečno zdravljenje.

s sistemskimi antimikotiki. Če sumite, 
da imate glivično okužbo nohtov, je 
najbolje, da obiščete dermatologa, ki bo 
ob pregledu postavil pravo diagnozo in 
predlagal za vas najustreznejši način 
zdravljenja. Hkrati je pomembna tudi 
ustrezna higiena. »Medprstne prostore 
in nohte po umivanju dobro osušite, 
nosite udobno in zračno obutev. Ob 
obiskih bazenov, savn ali toplic obujte 
natikače, da zmanjšate možnost 
ponovne okužbe oz. prenosa na druge 
ljudi,« dodaja. 

Praktični nasveti za bolnike z glivično 
okužbo nohtov
V primeru glivične okužbe nohtov je 
pomembno, da ne strižete ali grizete 
obnohtne kožice, saj lahko s tem 

povzročite prodor okužbe globlje v kožo. 
Priporočljivo je, da nosite bombažne 
nogavice, ki jih lahko operete na 90 
stopinjah celzija. nogavice zamenjajte 
večkrat na dan, še posebno če se vam 
potijo noge. Čez dan večkrat sezujte 
zaprte čevlje, da se noge posušijo. 
Prav tako ne nosite čevljev ali copat 
drugih članov družine. Ko začnete 
ustrezno zdravljenje, čevlje trikrat 
na teden poškropite s pršilom, ki 
vsebuje ketokonazol. tablete, ki vam 
jih je predpisal zdravnik za zdravljenje 
glivične okužbe nohtov, zaužijte skupaj 
z obrokom hrane. Zdravniku morate, 
preden začnete jemati tablete, povedati 
za vsa ostala zdravila, ki jih jemljete, 
da ne bi bilo škodljivega medsebojnega 
delovanja zdravil.

Na začetku je glivična 
okužba nohta komaj opazna 
in ne povzroča nikakršnih 
simptomov.

Priporočljivo je, da nosite 
bombažne nogavice, ki jih 
lahko operete na 90 stopinjah 
Celzija.

“must have”za NA PLAŽO
Za prijetno počutje ob vodi in lepo zagorelo 
polt potrebujete popolno opremljeno torbo 

za na plažo, ki bo poskrbela tudi za vaše 
ustnice in lase ...

1. Balzam za ustnice, ZF 50 • OLIVAL • 15 ml  // 2. Sprej za lase Sun - zaščita proti soncu • OLIVAL • 100 ml // 3. Marmelada Sun za hitro temnenje in bakreno polt  
• BIOBAZA • 150 ml // 4. Torba za na plažo • TUŠ // 5. Zaščitna sončna krema • NIVEA • 200 ml // 6. Podloga za na plažo z vzglavnikom  // 7. Ženski modni sandali 

(različni modeli) • 37-41 // 8. Kopalne brisače 100x170 cm, egiptovski bombaž • TUŠ // 9. Meglica Sun Care, Summer joy • AFRODITA • 150 m
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Osteoartrozo ima okrog 40 % ljudi, 
starih od 45 do 75 let, in več kot 80 % 
oseb, starejših od 75 let. Pri ženskah 
je dvakrat pogostejša kot pri moških. 
Ugotovili pa so, da ni nujno, da se pri 
vseh posameznikih z osteoartrozo 
pojavljajo težave; te ima ponavadi le 
približno 30 odstotkov oseb z dokazano 
boleznijo.

Kaj povzroča osteoartrozo?
Pri osteoartrozi sklepa, ki jo ljudje radi 
laično poimenujejo »obraba sklepa«, 
glavno začetno bolezensko dogajanje 
poteka na sklepnem hrustancu. 
S staranjem se sklepni hrustanec 

športnikih ljudje s prekomerno telesano 
težo.. Osteoartroza se lahko pojavlja 
tudi zaradi sprememb, ki jih na sklepih 
povzročajo vnetne revmatične bolezni.
Odziv na prizadetost sklepnega 
hrustanca in pozneje še kosti je 
pretirana tvorba nove kosti. na robu 
sklepa se tvorijo kostni izrastki ali 
osteofiti, ki zmanjšujejo sklepno 
gibljivost in povzročajo trdo sklepno 
oteklino. Zaradi sprememb na hrustancu, 
odluščenih hrustančnih delcev in tvorbe 
posrednikov vnetja pride skoraj vedno 
do draženja notranje sklepne ovojnice, 
zato nastane vnetje ali sinovitis, ki pa 
je praviloma blago izraženo. Sklepna 
ovojnica se zadebeli, lahko proizvaja 
preveč sklepne tekočine, zaradi česar 
nastaneta sklepni izliv in oteklina.

na hrbtenici se prve spremembe pojavijo 
že po tridesetem letu starosti, in sicer 
na medvretenčni ploščici (diskusu), ki 
se tanjša, medvretenčni prostori se 
ožijo, posamezna telesa vretenc niso 
več elastična. Kost ob robovih vretenc 
se zgosti, sklepi med posameznimi 
vretenci se zožijo, na njihovih robovih se 
tvorijo izrastki. te spremembe so lahko 
pojavljajo na celi hrbtenici, zlasti pa na 
najbolj gibljivih delih, kot sta vratni in 
ledveni del.
 
Katere simptome in znake ima 
osteoartroza?
Simptomi in znaki osteoartroze so 
odvisni od tega, kateri sklep ali predel 
hrbtenice je prizadet. Osteoartroza 
je možna na vseh sklepih in hrbtenici, 
od velikih sklepov sta največkrat 
prizadeta kolk in koleno. Pri ženskah 
je v primerjavi z moškimi pogostejša 
osteoartroza na malih sklepih prstov 
rok, zlasti na zadnjih, lahko pa tudi na 
srednjih členkih.

DEGENERATIVNA 
BOLEZEN sKLEPOV – 
OsTROARTROZA
Osteoartroza je najbolj razširjena revmatična bolezen, ki sodi v skupino t. i. 
degenerativnih bolezni sklepov in hrbtenice. Izrazu »degenerativni revmatizem« se 
raje izogibamo, ker preveč poudarja samo del dogajanja pri tej bolezni. Pri nas sta se 
uveljavili imeni osteoartroza, kadar so prizadeti sklepi, in spondiloartroza, kadar je 
prizadeta hrbtenica. Besedilo: dr. Aleš Ambrožič, dr. med.

postopoma spreminja, prej gladka 
površina postaja neravna, lahko razpoka, 
v njem se nabira večja količina vode. 
Zato je star hrustanec občutljivejši 
tudi za različne zunanje dražljaje, ki 
ga še dodatno spreminjajo, da postaja 
postopoma vse tanjši.

Staranje ni edini dejavnik, ki vpliva na 
spremembe hrustanca in povzroča 
nastanek osteoartroze. Drugi dejavniki 
so še: dedna nagnjenost, anatomske 
nepravilnosti sklepov in hrbtenice, kot so 
prirojeni izpah kolka, v stran ukrivljena 
hrbtenica (skolioza), poškodbe, prevelika 
obremenitev sklepa in hrbtenice, npr. pri 

Osteoartroza sklepov
Ponavadi se pri osteoartrozi velikih 
sklepov pojavljajo bolečine ob večjih 
obremenitvah, npr. po daljši hoji, v 
stoječem položaju; v mirovanju pa 
le tedaj, ko je bolezen že precej 
napredovala. Pojavi se jutranja okorelost 
sklepa, ki praviloma ne traja dlje kot 
pol ure. Okorelost je možna tudi po 
daljšem sedenju in mirovanju. Sklep 
postane debelejši (tega ne vidimo 
pri osteoartrozi kolka), postopoma 
slabše gibljiv, pri premikanju je tipno 
in včasih tudi slišno škripanje v sklepu 
ali krepitacije. Spremembe v sklepu 
vplivajo tudi na dele ob njem, predvsem 
zaradi telesne nedejavnosti propadajo 
obsklepne mišice, kar še poslabša stanje.

Osteoartroza hrbtenice
Pri osteoartrotičnih spremembah na 
vratni hrbtenici se pojavljajo bolečine, 
ki se širijo z vratu na ramena, proti 
lopaticam, v zatilje, na sprednji del 
prsnega koša, v roke. bolečine se 
zvečajo pri naporu in ponoči. Pojavljajo 
se lahko še glavobol, vrtoglavice, 
slabosti, motnje ravnotežja, šumenje v 
ušesih, slabost v rokah, mravljinčenje ali 
omrtvelost prstov rok.

Pri osteoartrotičnih spremembah na 
ledveni hrbtenici so prisotne bolečine 
v križu, ki se zvečajo ob obremenitvah. 
Hitri, nenadni gibi in dvigovanje težkih 
stvari lahko povzročijo hude, nenadne 
bolečine v križu. Zaradi krča mišic ob 
hrbtenici se včasih bolnik težko premika, 
je skrivljen v eno stran in se ne more 
zravnati. te težave imenujemo akutni 
lumbalni sindrom ali lumbago.

Zdrs medvretenčne ploščice ali 
diskusa, kar imenujemo hernija 
diskusa, največkrat nastane zaradi 
osteoartrotičnih sprememb na hrbtenici 
in osrednjem delu diskusa ter tudi 
povzroča bolečine. Sprožilni dejavniki za 
zdrs diskusa so lahko pretiran telesni 
napor, nepravilen gib ali dvig težkega 
predmeta.

Medvretenčna ploščica včasih pritiska 

na bedrni živec (ishiadikus), tedaj 
se pojavijo težave, ki jih imenujemo 
lumboishialgija. Med ljudmi je priljubljen 
izraz išias. bolečina se iz križa širi 
navzdol v zadnjico, kolk, nogo do 
stopala, spremljata jo mravljinčenje in 
omrtvelost noge, v hudih primerih pa 
tudi mišična oslabelost in otežena hoja.
Če so na hrbtenici nastale hude 
osteoartrotične spremembe, se lahko 
zoži hrbtenični kanal, kar imenujemo 
spinalna stenoza. tedaj se pojavijo 
mravljinčenje in omrtvelost spodnjih 
udov ter bolečine pri hoji, ki minejo šele 
po daljšem počitku.

Kako ugotavljamo osteoartrozo?
na osteoartrozo pomislimo ob težavah, 
ki jih navaja posameznik, in ob klinično 
spremenjenih sklepih. Dokončno 
potrdimo bolezen z rentgenskim 
slikanjem prizadetega sklepa in 
hrbtenice, vendar so vse značilne 
rentgenske spremembe prisotne pri 
bolj napredovali osteoartrozi. Vedno 
moramo za primerjavo slikati tudi 
parni neprizadeti sklep, hrbtenico 
pa v dveh projekcijah. Za dokaz 
začetne osteoartroze in morebitnega 
spremljajočega sklepnega vnetja je 
bolj uporabna ultrazvočna preiskava 
prizadetih sklepov. Za druge slikovne 
preiskave, kot je slikanje z magnetno 
resonanco, se odločimo redkeje.

Kako zdravimo osteoartrozo?
Zaenkrat še nimamo na voljo zdravil, ki 
bi preprečila nastanek ali napredovanje 
osteoartroze ali ozdravila že prisotno 
bolezen. Preizkušajo razna nova zdravila, 
ki zavirajo predvsem posrednike vnetja 

in nekatere encime, ki nastajajo v sklepu. 
Ena od poskusnih možnosti zdravljenja 
je vsajanje zdravega hrustanca v 
osteoartrotični sklep.

trenutno so uveljavljeni in sprejeti 
splošni ukrepi ter zdravila, ki kar precej 
učinkovito lajšajo težave in s katerimi 
lahko preprečimo hujše napredovanje 
bolezni.

Glavni cilji zdravljenja osteoartroze 
so:
•	 lajšanje sklepne bolečine 
•	 zmanjšanje sklepne okorelosti 
•	 izboljšanje gibljivosti prizadetega 

sklepa in s tem tudi kakovosti življenja
 
Splošni ukrepi
napredovanje osteoartroze in njen 
izid sta zelo odvisna od posameznika. 
Jemanje zdravil ni vedno potrebno. 
Osveščeni, poučeni in telesno 
dejavni posamezniki z osteoartrozo 
imajo dokazano manj bolečin, 
redkeje obiskujejo zdravnika in živijo 
kakovostnejše življenje. Koristna je 
vključitev v terapevtske skupine, ki 
spodbujajo posameznike k zdravemu 
načinu življenja in večji telesni 
dejavnosti. Dostikrat so potrebne 
razbremenitve in prilagoditve na 
delovnem mestu. Pomembno je tudi 
preprečevanje poškodb. Debeli bolniki 
morajo shujšati.

Fizikalno zdravljenje
Pri osteoartrozi sklepov je nujno 
potrebno fizikalno zdravljenje, ki 
vključuje predvsem telesno vadbo ali 
kineziterapijo. Zelo priporočljiva je redna 

Če pri osteoartrozi kolena ugotovimo sklepni izliv, iz sklepa 
odstranimo odvečno sklepno tekočino in vanj vbrizgamo 
glukokortikoid, kar zmanjša bolečino in vnetje ter izboljša 
gibljivost sklepa.

Na osteoartrozo pomislimo 
ob težavah, ki jih navaja 
posameznik, in ob klinično 
spremenjenih sklepih.

Simptomi in znaki osteoartroze so odvisni od tega, kateri sklep 
ali predel hrbtenice je prizadet.
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hoja, vsaj 30 minut na dan. Pri osebah, 
ki imajo napredovalo osteoartrozo kolka 
ali kolena, dostikrat hoja ni mogoča, 
saj povzroča hude bolečine. Zato so 
primernejše vaje v razbremenjenem 
položaju in krepitev mišic. Pri hoji, 
kolikor jo taka oseba zmore, pa je lahko 
v pomoč uporaba palice ali bergle. 
Za zmanjšanje bolečin so na voljo še 
postopki, kot so masaža z ledom pri 
vnetem sklepu, uporaba električnih 
tokov, obsevanje z ultrazvokom in blago 
segrevanje pri bolj kroničnih težavah.

Pri spondiloartrozi hrbtenice mora 
posameznik paziti na pravilno držo 
ramenskega obroča in vseh delov 
hrbtenice. Položaj glave mora biti 
sproščen, trebušne mišice napete. 
Pomembna je krepitev vratnih, 
ramenskih in trebušnih mišic ter tistih 
ob hrbtenici. Izogibati se je treba 
prevelikim obremenitvam vretenc, 
ki se pojavljajo pri določenih gibih in 
nepravilnih položajih, dvigovanju bremen, 
vstajanju in dolgotrajnem sedenju.

Delovni terapevt svetuje in uči, kako 
pravilno uporabljati pripomočke, 
pomagala in opornice. Opornice so lahko 
koristne pri razobličenem in nestabilnem 
sklepu. Pravilna uporaba palice – na 
nasprotni strani prizadetega sklepa – 
prizadeti sklep razbremeni, zmanjša 
bolečine in izboljša njegovo delovanje.

Zdravljenje z zdravili
Paracetamol je prvo zdravilo za 
lajšanje blagih do zmernih bolečin pri 
osteoartrozi brez vnetja. tisti, ki imajo 
blago obliko osteoartroze in zaradi 
drugih spremljajočih bolezni predpisanih 
že veliko zdravil, lahko uporabijo lokalne 
antirevmatike (mazila, kreme, gele). 
Uporabljamo še zdravila, ki jih imenujemo 
nesteroidni antirevmatiki, in to pri 
osteoartrozi z vnetnimi znaki, kot sta 
izrazitejša sklepna oteklina in bolečina.

Še močnejša protibolečinska zdravila, 
opioide, uporabljamo, kadar so druga 

zdravila in postopki neučinkoviti. 
najpogosteje predpisujemo tramadol. 
Osebe s hudimi bolečinami, ki se ne 
odzivajo na protibolečinsko zdravljenje 
z drugimi zdravili ali jih slabo prenašajo, 
so kandidati za še močnejše opioide 
(tablete s podaljšanim sproščanjem ali 
obliže).

Če pri osteoartrozi kolena ugotovimo 
sklepni izliv, iz sklepa odstranimo 
odvečno sklepno tekočino in vanj 
vbrizgamo glukokortikoid, kar zmanjša 
bolečino in vnetje ter izboljša gibljivost 
sklepa. V nosilne sklepe smemo 
vbrizgati to zdravilo le nekajkrat na leto, 
v nekajtedenskih razmakih.

Kdaj je potrebno operativno 
zdravljenje osteoartroze?
Pri bolnikih z napredovalo osteoartrozo, 
bolečinami ne samo pri obremenitvah 
sklepa, temveč tudi v mirovanju in 
z motnjami gibljivosti je potrebno 
operacijsko zdravljenje.

Pri pravilno izbranih bolnikih, ki še niso 
kandidati za zamenjavo sklepa, je možna 
osteotomija, to je poseg, pri katerem 
popravijo nepravilni položaj kosti in na ta 
način izboljšajo delovanje ter zmanjšajo 
obremenitev sklepa. Poseg dostikrat 
odpravi ali zmanjša bolečine in prepreči 
napredovanje osteoartroze.

Zamenjava bolnega sklepa z umetnim je 
potrebna, kadar nastanejo hude sklepne 
spremembe, če so prisotne zmerne do 
hude bolečine, ki se z običajnimi ukrepi 
ne zmanjšajo več, če se pojavijo tudi 
funkcionalne motnje, npr. slaba gibljivost 
sklepa in zelo otežena hoja.

na hrbtenici operativni poseg izvajamo 
izjemoma, razen na vratnem delu, kjer 
včasih zaradi pritiska na živčne korenine 
odstranijo izrastke in zatrdijo nestabilne 
predele.

Praviloma so zamenjave sklepov 
uspešne, odpravijo bolečine, izboljšajo 

sklepno gibljivost in kakovost življenja. 
Izid ortopedskega posega je odvisen 
od pravilne izbire časa operacije, 
izkušenosti operaterja, ustrezne priprave 
bolnika na poseg, postopkov po operaciji 
in rehabilitacije.
 
Kako poteka osteoartroza?
Osteoartroza je sicer zelo nepredvidljiva, 
vendar praviloma počasi napredujoča 
revmatična bolezen. Dostikrat so ljudje 
z obrabo posameznega sklepa zelo 
zaskrbljeni, bojijo se, da se bo bolezen 
razširila še na druge sklepe, kar pa se 
običajno ne zgodi. Ponavadi so torej 
prizadeti le posamezni sklepi. bolezen 
praviloma ne povzroča hujše invalidnosti. 
Seveda pa je mogoče, da je posameznik 
npr. s hudo osteoartrozo kolka ali 
kolena slabo pokreten predvsem zaradi 
bolečin in slabe gibljivosti. Osteoartroza 
na malih sklepih rok pa razen 
spremenjenega estetskega videza takih 
rok ne povzroča nekih večjih motenj. Res 
pa je, da so take roke bolj nespretne in 
fini gibi ter določena ročna dela pogosto 
niso več izvedljivi.

Praviloma so zamenjave 
sklepov uspešne, odpravijo 
bolečine, izboljšajo sklepno 
gibljivost in kakovost življenja.

Pri osteoartrozi sklepov je nujno potrebno fizikalno zdravljenje, 
ki vključuje predvsem telesno vadbo ali kineziterapijo.
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NAJ VAS BOLEČINA NE USTAVI
ZA BOLJŠO GIBLJIVOST IN MANJ BOLEČIN V KOLENU

Za ublažitev simptomov pri blagi in zmerni osteoartrozi kolena, ki jo spremljata bolečina in okorelost. 1

Zdravilo FidiFlex   vsebuje glukozamin.
Samo 1 vrečica praška dnevno z okusom po limoni.
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Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
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Glukozamin je dejansko učinkovit
Glede na številne študije in 
pričevanja uporabnikov je 
glukozamin v zadostnem odmerku 
učinkovit pri zmanjšanju bolečine 
in izboljšanju funkcije sklepov pri 
bolnikih z osteoartrozo. Omejitev 
pri uporabi glukozamina velja 
zgolj pri bolnikih s hujšimi oblikami 
osteoartritisa, saj je pri slednjih 
značilno občutno zmanjšanje 
medsklepnega prostora. tudi pri 
Evropski agenciji za zdravila so 
zaključili, da sta tako glukozaminijev 
klorid kot glukozaminijev sulfat 
izkazala učinkovitost pri lajšanju 
simptomov pri bolnikih z blagim do 
zmernim osteoartritisom kolena.
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navzven se kažejo kot vijugaste, 
razširjene in modrikasto obarvane 
žile, privzdignjene nad kožno površino, 
imenujemo pa jih po krčih, ki jih 
povzročajo. Krčnih žil ne moremo 
pozdraviti in bolnika spremljajo do 
konca življenja. Zato je zelo pomembno 
zgodnje odkrivanje in primerno 
ukrepanje, ki preprečuje napredovanje 
bolezni v čedalje hujše oblike, razjede na 
nogah, ki se zelo težko celijo, ali celo v 
nastanek krvnih strdkov in embolije.

Vzroki za nastanek krčnih žil
Za obolenje ven so največkrat krivi geni. 
Okoli 95 % krčnih žil nastane zaradi 
podedovanega oslabelega vezivnega 
tkiva. Gre za šibkost sten površinskih 
ven oz. okvaro zaklopk, ki omogočajo, da 
kri teče navzgor in ne navzdol. Zaradi 
vozličaste ali vrečaste razširitve žile 

•	 Ohranjajte primerno telesno težo.
•	 Če se dolgotrajnemu sedenju ali stanju 

ne morete izogniti, noge aktivno 
premikajte (dvigajte in spuščajte 
stopala, dvigujte se na prste, med 
sedenjem izmenično upogibajte in 
stegujte noge v kolenih).

•	 noge rahlo masirajte (gladite) od 
gležnjev proti kolenom.

•	 Med sedenjem ali ležanjem dvignite 
noge v visok položaj (med spanjem 
položite noge na blazino).

•	 Izogibajte se premrzlemu ali 
pretoplemu okolju (npr. sončenju, 
prevročim in predolgim kopelim, 
zadrževanju v preveč ogretem 
prostoru …).

•	 noge prhajte s hladno, vendar ne 
premrzlo vodo, od stopal proti 
stegnom.

•	 Izogibajte se nošenju preozkih čevljev 
s peto, ki je višja od pet centimetrov, 
preozkim nogavicam in oblačilom.

•	 Uporabljajte kompresijske nogavice.
•	 Jemljite zdravila, ki so namenjena 

lajšanju ali preprečevanju krčnih žil.
•	 Pri dolgotrajnih in hudih težavah se 

posvetujte s svojim zdravnikom.

BOLEčE IN 
OTEKLE NOGE - 
KRčNE žILE
Po nekaterih statističnih podatkih ima vsaka druga ženska in vsak četrti moški 
težave z venskim obtokom v nogah. To je predvsem kronično vensko popuščanje, ki 
ga bolj poznamo kot krčne žile. Besedilo: Petra Šauperl

in zaradi podedovane slabše kakovosti 
venskih zaklopk ali njihovega propadanja 
zaklopke v veni ne morejo več dovolj 
zapreti žile in kri steče v napačno smer. 
Pride do obrnitve pretoka krvi, kar 
pomeni, da se kri črpa iz ven, ki ležijo 
globoko v tkivih, v površinske vene. te 
se morajo zato avtomatično razširiti in 
nastanejo krčne žile.

Kaj lahko storite zoper boleče noge in 
krčne žile
na nekatere dejavnike nastajanja 
krčnih žil ne moremo vplivati, na primer 
na dednost, lahko pa si pomagamo s 
preventivo.
Deset koristnih nasvetov za zdrave noge
•	 Veliko se gibajte in redno se ukvarjajte 

s športi, kot so plavanje, kolesarjenje, 
smučanjE

Okoli 95 % krčnih žil nastane zaradi podedovanega oslabelega 
vezivnega tkiva.

Po nekaterih statističnih 
podatkih ima vsaka druga 
ženska in vsak četrti moški 
težave z venskim obtokom v
nogah.



V telesu imamo dva tipa žil, arterije (odvodnice) in vene (dovodnice). Arterijska kri je bogata s 
kisikom iz pljuč in hranilnimi snovmi iz prebavil. Kri teče iz arterij v kapilare, te oddajo kisik in hranila 
celicam ter sprejmejo odpadne snovi in ogljikov dioksid iz celic. Iz kapilar se kri vrača v srce po venah 
(venska kri).

V arterijah je kri pod pritiskom in teče ritmično, skladno s srčnim utripom. Nasprotno pa venska 
kri teče pasivno. Stene ven gradi zelo tanek sloj mišičnih vlaken, glavni gradniki pa so kolagenska 
in elastična vlakna. Njihovo strukturo lahko zaradi tega primerjamo z upogljivimi dolgimi cevmi, 
ki se pod vplivom krčenja okoliških mišic pasivno ožijo in širijo pod vplivom toka krvi. Poleg tega 
vene vsebujejo zaklopke, ki preprečujejo tok krvi nazaj. Vračanje krvi v srce proti sili gravitacije 
zagotavljajo 3 črpalke (mišična, stopalna in dihalna).

Venski sistem je sestavljen iz dveh spletov žil, podkožnega in globokega venskega sistema. 
Slednjega tesno objemajo mišice nog. Kri iz kapilar teče v venule, nato v večje vene (v nogah vena 
safena) in končno doseže velike globoke vene, ki dovajajo kri v srce. Včasih se kri s težavo vrača v srce, 
tako se začne venska bolezen.

Stanje, kadar se kri s težavo vrača v srce in zastaja v venah, imenujemo venska staza. Ta zastoj je 
posledica okvare venskih zaklopk, do katere pride zaradi vnetnih procesov na stenah ven. Vene se s 
pritokom krvi zato razširijo, povišan tlak na stene ven pa je vzrok za občutek težkih nog.

Znotraj ven se na vsakih 4 do 5 cm nahajajo zaklopke ali valvule. Te preprečujejo povratni tok krvi: 
čim kri nad zaklopko zaradi vleka gravitacije steče nazaj, se zaradi zaklopke ne more še dodatno 
spustiti. Včasih zaklopke slabo delujejo, kar je lahko posledica razširjene vene in se zaklopki več ne 
dotikata, ali pa je zaklopka poškodovana zaradi vnetnih procesov na venski steni. V tem primeru kri 
teče v napačno smer – se spušča od srca v noge. Zaradi tega serumska tekočina iz žil uhaja v okoliško 
tkivo in teče proti površini nog. To imenujemo venski povratni tok.

Razširjene in poškodovane vene imenujemo varikozne vene ali varice (krčne 
žile). Pri KVB lahko kri teče iz globokih ven nazaj v površinske, kar te še dodatno obremeni in 
poškoduje; to predstavlja začaran krog varikoznih ven.

Obstaja mnogo vzrokov oz. dejavnikov tveganja, zaradi katerih se stene ven razširijo. Ti so: dednost 
(družinska predispozicija), življenjske okoliščine in stanje po flebitisu ali venski trombozi.

Dednost  je pomemben dejavnik tveganja za razvoj KVB. Če ste ženska in je eden od staršev imel 
varikozne vene, imate trikrat večje tveganje za nastenek KVB v primerjavi z osebo, ki v družinski 
anamnezi nima varikoznih ven. Če pa sta imela oba starša varikozne vene, je vaše tveganje štirikrat 
večje.

V takih primerih se priporoča, da se posvetujete s svojim zdravnikom, takoj ko se pojavijo prvi 
simptomi bolezni, čeprav ste še mladi. Določene življenjske okoliščine spodbujajo 
nastanek varikoznih ven:

1. dolgotrajni stoječi položaj (narava dela v službi, čakanje)

2. dolgotrajno sedenje (narava dela v službi, potovanja, kino, gledališče)

3. izpostavljenost toploti oz. vročini (pregreti delovni prostori, talno gretje, izpostavljenost 
soncu, prevroče kopeli)

4. hormonske spremembe (predvsem povečanje progesterona med nosečnostjo)

5. debelost.

Značilno sliko KVB predstavljajo številni simptomi:
• tope in pekoče bolečine v nogah, 

• občutek težkih nog, 

• krči, ki so pogostejši zvečer in ponoči

• srbenje,

• nemirne noge.

Ob napredovanju bolezni se pojavijo tudi znaki KVB (metličaste in mrežaste vene, varice, otekline, 
kožne spremembe ter razjede na nogah). 

Okvaro zaklopk naj bi povzročilo vnetje, ki ga sprožijo interakcije med levkociti in endotelijem. 
Vnetje je prisotno že v začetnih stopnjah KVB, ko se začne okvara zaklopk, kasneje pa to pripelje do 
strukturnih sprememb ven in nastanka krčnih žil.

Povišan tlak na nivoju majhnih kapilar povzroča otekline in nastanek kroničnega vnetja zaradi 
prehoda serumske tekočine in beljakovin. Na koži se pričnejo pojavljati spremembe, ki se lahko 
končajo z najhujšo obliko KVB, vensko razjedo.

Kaj lahko storimo sami
Sami lahko s spremembo načina življenja, poznavanjem dejavnikov tveganja in iskanjem pomoči 
pri zdravniku ali farmacevtu veliko pripomoremo k boljši obravnavi bolezni in boljšemu počutju.

S hitro postavitvijo diagnoze se ob ustreznem zdravljenju upočasni ali celo zaustavi napredovanje 
bolezni.

Da bi ohranili svoje vene v najboljšem možnem stanju, omejimo tiste dejavnike, 
ki poslabšajo stanje:

• kolikor je le mogoče, se izogibajte stanju na mestu in sedenju;

• kadar sedite, nikoli ne prekrižajte nog;

• med sedenjem privzdignite noge in jih položite na pručko, predvsem pa

• vsak dan hodite na sprehode.

Načini zdravljenja kronične venske bolezni
Kompresijsko zdravljenje: nudi podporo mišični črpalki, iztiska tekočino iz tkiva in preprečuje 
nastanek edema.

Venoaktivna (VA) zdravila: so ena izmed temeljnih oblik zdravljenja kronične venske bolezni. 
VA zdravila zmanjšujejo vnetje venske stene spodnjih okončin, zmanjšujejo prepustnost kapilar in 
povečujejo tonus ven. Zdravljenje z VA zdravili je potrebno že ob prvih pojavih simptomov (občutek 
težkih nog, nočni krči, pekoče bolečine) ali znakov (zatekanje nog).

DETRALEX je zdravilo, ki vsebuje kombinacijo različnih flavonoidov, ki spadajo 
v skupino zdravil za stabiliziranje kapilar. Flavonoidi povečujejo tonus ven in 
odpornost kapilar ter zmanjšujejo nastajanje edemov in imajo protivnetne 
učinke. Zato zdravilo DETRALEX učinkovito zmanjša občutek težkih, bolečih in 
oteklih nog. 

Zdravilo Detralex je potrebno jemati 2-krat na dan po 1 tableto. Pred uporabo 
zdravila se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

Endovenska kemična ablacija – sklerozacija: Vbrizgano sklerozacijsko sredstvo poškoduje 
vensko steno, kar privede do vnetne reakcije. Z zunanjo kompresijo se venske stene spojijo, varice pa 
se zlepijo in zabrazgotinijo.

Endovenska termična ablacija: Z lasersko ali radiofrekvenčno sondo segrejemo žilno steno od 
znotraj in povzročimo njeno fibrozo.

Kirurško zdravljenje: Tovrstno zdravljenje vključuje podvezo perforantnih ven, debelnih ustij 
(krosektomija) ter odstranitev velike ali male safenske vene (stripping).

Pripravili v podjetju Servier Pharma d.o.o. Viri so dostopni na sedežu podjetja.

Kronična venska bolezen prizadene več kot  
polovico odraslih
Kronična venska bolezen (KVB) zajema širok spekter kliničnih stanj, ki so posledica povišanega tlaka 
v venah nog. Je izredno pogosta bolezen, ki prizadene več kot polovico odraslega prebivalstva.

Oglasno sporoèilo

Pogosti simptomi:
Težke noge          Boleče noge          Otekanje          Nočni krči v mečih          Zbadanje          Pekoče noge          Srbenje
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Detralex, kombinacija flavonoidov, je venoaktivno zdravilo, ki deluje protivnetno. 
�e od prvih simptomov dalje uèinkovito zdravi boleèe, te�ke in otekle noge ter 
noène krèe v meèih.

Pred uporabo natanèno preberite navodilo! O tveganju in 
ne�elenih uèinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

(diosmin / flavonoidi, izraženi kot hesperidin)

Novo  180 tablet

Servier Pharma d.o.o., Podmilšèakova ulica 24, 1000 Ljubljana, www.servier.si.      DTX 0320OKVB

www.bolezni-ven.si Lahkotne noge
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ne glede na razlog za nastanek težke 
urinske inkontinence niso ne predloge 
in ne hlačne plenice optimalna rešitev. 
Sploh če ste aktivni, hodite v službo, 
imate različne hobije, se kaj hitro lahko 
srečate s težavo glede izbire ustreznega 
pripomočka. 

Predloge za težko inkontinenco so 
precej daljše in širše od predlog za 
srednjo inkontinenco in zato potrebujejo 
za oprijem ob telo temu primerne 
posebne fiksirne hlačke. V nasprotnem 
primeru predloge zlezejo dol, se 
nagubajo, niso več neopazne, predvsem 
pa lahko pride do neljubega iztekanja. 

Druga izbira so hlačne plenice. Če nismo 
vešči samonameščanja, se lahko hitro 
zgodi, da plenice pri hoji ravno tako 
zlezejo dol, se nagubajo in postanejo 
neudobne, hkrati pa pride tudi do 
iztekanja. 

Katere izdelke uporabiti, da bo 
vaše življenje kljub inkontinenci 
kakovostno? 
Vpojne hlačke (mobilne hlačke) Abri-
Flex za enkratno uporabo so »hibrid« 

operaciji,..) ali pa trajnejše ( inkontinenca). 
Vpojne hlačke so zelo primerne za 
pokretne osebe z demenco, ker je način 
oblačenja in nošenja vpojnih hlačk enak 
kot pri klasičnem spodnjem perilu in za 
njih ne pomeni velike spremembe, poleg 
tega pa so zelo diskretne in »nešumeče« 
(osebe z demenco motijo tudi različni 
»šumeči« materiali). 

Vpojne hlačke za enkratno uporabo 
so primerne tudi za športno aktivne 
uporabnike, kateri imajo težave z 
inkontinenco in potrebujejo boljšo 
zaščito pred iztekanjem. Zaradi posebne 
oblike se dobro oprimejo telesa in s 
tem zagotavljajo varnost in udobje med 
aktivnostjo.

VPOJNE MOBILNE HLAčKE 
ABRI-FLEx sO ODLIčNA IZBIRA 
PRI TEžAVAH Z NEHOTENIM 
UHAJANJEM URINA
Nehoteno uhajanje urina je, kljub vsem prizadevanjem, še vedno stigma. Zadnja 
leta precej govorimo o srednji inkontinenci, ne govorimo pa pogosto o težji stopnji 
urinske inkontinence, kjer je količina izločenega urina lahko že precej večja in 
manjše predloge za inkontinenco ne pomagajo več. Kaj pa takrat? 

med vpojnejšimi predlogami in hlačnimi 
plenicami z eno veliko prednostjo: zaradi 
posebne oblike in veliko elastičnih 
niti v pasu izgledajo in se uporabljajo 
kot klasično spodnje perilo, še vedno 
pa omogočajo izvajanje toaletnega 
treninga. Vpojne hlačke pomenijo večjo 
svobodo gibanja, hkrati pa omogočajo 
diskretnost, zaščito pred iztekanjem in 
udobje med nošenjem.

Vpojne hlačke za različne stopnje 
inkontinence
Vpojne hlačke za enkratno uporabo so 
primerne za različne uporabnike, kateri 
se srečujejo z nehotenim uhajanjem urina 
ali blagim uhajanjem blata. Lahko gre 
samo za prehodne težave (po poškodbi, 

Vpojne hlačke so zelo primerne za pokretne osebe z demenco, 
ker je način oblačenja in nošenja vpojnih hlačk enak kot pri 
klasičnem spodnjem perilu. 

Učinkovito, 3D-dvojno vpojno 
jedro za najboljšo zaščito pred 
iztekanjem.

oglasno sporočilo

nehoteno uhajanje urina je pogost 
stranski učinek demence. Oseba z 
demenco morda ne ve kdaj mora na 
stranišče ali pa stranišča ne najde in 
takrat pride do neljube situacije. Vpojne 
hlačke za inkontinenco so enostavna 
rešitev za osebe z demenco, saj so po 
občutku in uporabi precej podobne 
klasičnemu spodnjemu perilu. Oseba 
z demenco lahko še vedno hodi na 
stranišče in ni težav pri nameščanju 
pripomočka za inkontinenco (kot npr. 
pri klasičnih hlačnih plenicah, kjer je 
potrebno odpeti, umakniti, namestiti 

in znova pripeti trakove za pričvrstitev 
plenice). 

Vpojne hlačke različnih vpojnosti so 
primerne za aktivne posameznike, 
kateri se šele srečujejo s težavami z 
nehotenim uhajanjem urina pri športu, 
terenskemu delu, potovanjih, ker jim 
omogočajo diskretno in zanesljivo 
zaščito pred iztekanjem. 

Dizajn vpojnih hlačk omogoča zelo dober 
oprijem in nemoteno gibanje, saj se širok 
pas niti iz lycre individualno prilagodi 
vsakemu uporabniku in ni skrbi, da bi 
bile neustrezno nameščene ter bi zaradi 
tega prišlo do iztekanja vsebine.

Vpojne hlačke so izdelane iz novodobnih, 
okolju prijaznih materialov, ki omogočajo 
koži dobro zračenje, suhost ob stiku z 
vpojno plastjo, hitro vpijanje tekočine, 
kar zmanjša možnost nastanka težav 
s kožo zaradi prekomerno vlažne kože. 
nezanemarljivo je tudi to, da učinkovito 
preprečujejo razvoj neprijetnega vonja, 
kateri je pogosto znanilec prisotne 
urinske inkontinence.

Prednosti/karakteristike vpojnih 
hlačk: 
•	 diskretne, visoko vpojne hlačke za 

različne stopnje inkontinence

Vpojne hlačke so izdelane iz 
novodobnih, okolju prijaznih 
materialov.

Diskretne, visoko vpojne 
hlačke za različne stopnje 
inkontinence.

ABENA-HELPI d.o.o., Dobrave 7b, 1236 Trzin

Za več informacij in brezplačne vzorce  
pišite na info@abena-helpi.si ali pokličite  
na brezplačno številko 080 22 53.

Izdelke lahko kupite v lekarnah, specializiranih trgovinah 
z medicinskimi pripomočki ali na www.abena-helpi.si. 

Vpojne mobilne hlačke Abri-Flex so odlična izbira 
pri težavah z nehotenim uhajanjem urina

Prednosti vpojnih hlačk Abri-Flex:
 diskretne, visoko vpojne hlačke za 

različne stopnje inkontinence,

 številna vlakna iz lycre omogočajo 
dober oprijem tudi športno aktivnim 
uporabnikom,

 izredno mehak, netkan material 
zagotavlja udobje, občutek nošenja 
klasičnega spodnjega perila,

 učinkovito, 3D-dvojno vpojno jedro 
za najboljšo zaščito pred iztekanjem 
vsebine; popolna vpojnost prav tam, 
kjer je potrebno,

 edinstven sistem Top-Dry zagotavlja 
suho površino in hitro vpijanje,

 na voljo velikosti od X-small do XXL.

Na voljo 
tudi na

 naročilnico
ZZZS.
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•	 številna vlakna iz lycre omogočajo 
dober oprijem tudi športno aktivnim 
uporabnikom

•	 izredno mehak netkan material 
zagotavlja udobje, občutek nošenja 
klasičnega spodnjega perila

•	 učinkovito, 3D-dvojno vpojno jedro 
za najboljšo zaščito pred iztekanjem 
vsebine; popolna vpojnost prav tam, 
kjer je potrebno

•	 edinstven sistem top-Dry zagotavlja 
suho površino in hitro vpijanje

•	 na voljo različne velikosti in 
različne vpojnosti glede na potrebe 
posameznika 



tema meseca

40 Spremljajte nas na       Zdrave novice- že 10 let z vami 

Rana nastane, pri nasilni prekinitvi 
tkiv. Vrst ran je zelo veliko, od majhnih 
površinskih prask, odrgnin, do globokih 
ran, ki segajo v globlje plasti kože, tkiva 
ležeča pod kožo in telesne votline.

Udarnine
Pri udarninah se ravnamo po kraticah 
angleške besede RIcE (rest – počitek, 
ice – hlajenje, compresion – kompresijska 
obveza, elevation – dvig poškodovanega 
uda).

Čim prej po udarcu poškodovano mesto 
hladimo z ledom preko plastičnega 
kozarca ali krpe, če imamo na voljo, 
lahko uporabimo suhi led (pripravljena 
blazinica za hlajenje udarjenih mest), 
ki ga sestavljata amonijev nitrat in 
voda; z udarcem po vrečki sprožimo 
kemijsko reakcijo, ki ima za posledico 
hladilni učinek (na začetku približno 
3 °c). Hladimo nekaj minut in nato 
nadaljujemo s krioterapijo (masaža z 
zdrobljenim ledom v plastičnem lončku) 
10–20 minut, 2 do 4-krat na dan, 2 dni.

Pri prvi pomoči je pomembno, da se 
zavedamo, da se bo gaza prilepila in 
zasušila na rano, zato jo pred prevezo 
namočimo s fiziološko raztopino ali s 
hladnimi prekuhanimi kamilicami ali 
pa že v okviru prve pomoči uporabimo 
sodobne obloge za rane, ki so na voljo 
v lekarnah ali trgovinah s sanitetnim 
materialom.

Če odstranjujemo zasušeno gazo, 
povzročimo bolečine in pikčaste 
krvavitve, kar podaljša celjenje.

Preverimo cepljenje proti tetanusu!
Pri vseh globokih ranah pa ukrepamo v 
naslednjem vrstnem redu:

Preučimo mesto nezgode (položaj, 
dostop, nevarnosti)

Osnovni pregled poškodovanca
Izključimo pomembne pridružene 
poškodbe in obsežne krvavitve, ki 
ogrožajo življenje oz. vodijo v hitro 
poslabšanje zdravstvenega stanja. 
Pri hudi zunanji krvavitvi je potrebno 
takojšnje ukrepanje.
Pri zastoju dihanja in bitja srca (bolnik 
ne kaže znakov življenja) pričnemo s 
tPO. V primeru, da je poškodovanec 
nezavesten, ga namestimo v položaj 
za nezavestnega. Pri premikanju 
vedno pomislimo na možnost sočasne 
poškodbe hrbtenice.
Pri večjih ranah in poškodbah, ki jih ne 
moremo oskrbeti, pokličemo tel. 112.

Natančen pregled rane
Pri bolnikih, ki niso življenjsko ogroženi, 
rane natančno pregledamo. Odkrijemo 
ranjeni del telesa tako, da vidimo vso 
rano.

POLETJE PRINAŠA 
TUDI VEč 
POŠKODB KOžE
V toplejših dneh smo bolj izpostavljeni praskam, ranam in odrgninam, pa tudi 
različnim okužbam. Tovrstnim poškodbam so zlasti izpostavljeni otroci. Pravilna 
oskrba manjših ran je v pomoč pri ohranjanju zdrave kože ter preprečevanju 
morebitnih okužb, zlasti, kadar gre za rane, ki so bile v stiku z zemljo oz. tlemi.

Besedilo: Petra Šauperl

Kompresijski povoj (ne sme biti 
pretesen) dodatno preprečuje 
nastanek večje otekline in ob dvigu 
poškodovanega uda (elevaciji) dodatno 
zmanjšuje bolečino.

Zgodnje razgibavanje do praga bolečine 
omogoča hitrejšo in boljšo vzpostavitev 
funkcije. Izotonične, izometrične, 
izokinetične vaje pa omogočijo v večini 
primerov vrnitev v popolno funkcijo.

Rane
na možne poškodbe in rane moramo 
pomisliti že pred poškodovanjem in se 
dobro izobraziti in opremiti z zadostno 
količino ustreznega materiala za oskrbo 
rane. Če material porabimo, moramo 
posrbeti tudi za obnovitev zalog.

Pri nudenju prve pomoči pri ranah je 
pomembno, da:
imamo čiste umite (razkužene) roke ali 
uporabljamo rokavice;
v rano ne dihamo;
ne uporabljamo nobenih mazil, praškov 
in neznanih pripravkov iz »domače 
lekarne«.
Pri oskrbi rane je potrebno razlikovati 
med:
•	 površinskimi ranami (ne segajo skozi 

celotno debelino kože);
•	 globokimi ranami (segajo skozi kožo 

v podkožje in mehka tkiva, kosti in 
sklepe);

•	 smo nežni in preudarni.

Površinske rane (in ugriznine kot izjeme 
med globokimi ranami) izpiramo s 
hladno tekočo ali prekuhano vodo oz. 
z vodo iz plastenke in jih zaščitimo s 
sterilno gazo ali obližem.

S poškodovancem se 
pogovarjamo, ga spodbujamo 
ter poskrbimo za ustrezen 
prevoz v bolnišnico.

Zaustavimo krvavitev
Če iz rane krvavi, zaustavimo krvavitev
s kompresijsko obvezo, z neposrednim 
pritiskom s prsti prek sterilne gaze.

Rano sterilno povijemo in 
poškodovani ud imobiliziramo
Rano pokrijemo s sterilno gazo, ki naj 
sega primerno daleč preko robov rane. 
Pritrdimo jo s trikotno ruto ali povojem. 
Kot obvezo lahko uporabimo tudi čist, 
prelikan robec.

Ranjeni del telesa ali ud mora mirovati. 
Imobilizacija ublaži bolečine, preprečuje 
povečanje ali novo krvavitev in širjenje 
morebitne okužbe.

S poškodovancem se pogovarjamo, ga 
spodbujamo ter poskrbimo za ustrezen 
prevoz v bolnišnico. Če je rana obsežna 
in globoka, oz. v primeru drugih obsežnih 
poškodb (izpahi, zlomi, poškodbe 
notranjih organov), naj poškodovanec 
LEžI! Pokličemo pomoč na številko 112.

Če poškodovanec ali opazovalec ob 
pogledu na rano omedli in se zgrudi, mu:
•	 dvignemo noge;
•	 odpnemo ovratnik in pas;
•	 na čelo in vrat namestimo hladne 

obkladke;
•	 nadzorujemo izraz poškodovanca, 

znake krvnega obtoka in dihanje
•	 izključimo morebitne udarnine in rane.

Oskrba ugrizne rane
Rano moramo po ugrizu temeljito 
izprati z milom in vodo, nato ravnamo 
enako kot pri drugih ranah. bolnika naj 
pregleda zdravnik v urgentni ambulanti 
za poškodbe in v antirabični ambulanti. 
Ugrizne rane obravnavamo kot močno 
okužene, čeprav še ne kažejo znakov 
vnetja. Ob oskrbi v bolnišnici jih ne 

•	 dominantna roka;
•	 pridružene poškodbe;
•	 kronične bolezni in zdravila, ki jih 

redno jemlje;
•	 ura poškodbe;
•	 mehanizem poškodbe (krožna žaga, 

skobelnik ipd.);
•	 vsebina vrečke.

Če je amputirani del telesa zelo 
umazan in poln tujkov, ga lahko 
reševalec pred dolgim transportom 
spere pod hladno tekočo pitno vodo ali 
vodo iz plastenke. Dolgotrajno spiranje 
in brisanje pa lahko še dodatno 
poškoduje tkivo amputiranega dela, 
zato naj to strokovno opravi kirurg!

Prva pomoč pri nepopolni amputaciji
Pomembno je, da nepopolnoma 
odrezani ud naravnamo v fiziološki 
položaj (zaradi nepravilnega položaja 
lahko pride do motnje prekrvitve 
in dodatnih poškodb), zaustavimo 
krvavitev, rano povijemo, namestimo 
opornico (imobilizacija) in ruto 
pestovalnico (elevacija) in poskrbimo 
za prevoz v bolnišnico.

smemo zapirati. Potrebni so čimprejšnji 
izrez rane in mrtvin, odvajanje 
izcedka iz rane (drenaža) in antibiotiki 
(aminopenicilin in metronidazol).

Oskrba rane v kateri je tujek
tujkov v ranah ne odstranjujemo. Izjema 
so le zelo površinsko ležeči manjši tujki. 
V primeru, da smo na zelo odročnem 
kraju in da ima poškodovanec zgolj v 
kožo in podkožje zapičen trnek, ga lahko 
skušamo odstraniti s t. i. napredujočo 
tehniko: potisnemo ga naprej skozi kožo, 
ga odščipnemo ali stisnemo zalust in 
izvlečemo nazaj.

Pravilno nudenje prve pomoči pri 
amputaciji
Vsi ukrepi potekajo glede na splošno 
stanje bolnika (šok, nezavest, oskrba 
pridruženih poškodb).

najprej poskrbimo za poškodovanca:
•	 zaustavitev krvavitve in ustrezna 

oskrba rane (krna);
•	 ukrepi proti bolečinam (imobilizacija), 

analgetik (nesteroidni antirevmatik).
•	 Vrstni red ukrepov z amputiranim 

delom telesa:

Amputirani del telesa zavijemo v sterilno 
gazo in ga položimo v čisto PVc-vrečko.

V drugo vrečko natresemo kocke ledu 
ali zdrobljen led in vodo, da dosežemo 
temperaturo okoli 4 °c.

Obe vrečki damo v tretjo vrečko ali 
ustrezni transportni kovček, ki ga 
opremimo z:
•	 osnovnimi podatki o bolniku in 

poškodbi:
•	 ime in priimek bolnika;
•	 starost bolnika;
•	 poklic;

Tujkov v ranah ne 
odstranjujemo.
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V vneti sluznici se vzburijo tudi celice 
in žleze, ki izločajo sluz, zato astmatik 
ne le ovirano diha, ampak tudi izkašljuje 
sluz v procesu aktivne astme. taki 
dogodki v sluznici pojenjajo sami ali pa 
šele po zdravilih. So občasni ali trajni. 

Osrednja značilnost astme je, da so 
pojavi povratni (reverzibilni), torej 
simptomov, kot so težko dihanje, tiščanje 
v prsih, kašelj, piskajoče dihanje, bolnik 
ne občuti stalno. Večinoma se umirijo po 
ustrezni sodobni terapiji.

Vrste astme
Obstajajo oblike astme, ko bolnik 
samo kašlja brez izpljunka, pa take, ki 
jih spremlja le obilna produkcija sluzi. 
Vendar je najbolj poznana astma z 
napadi dušenja in kašljem. taki dogodki 
so občasni ali stalno aktivni, tako 
govorimo o občasni (intermitentni) 
in stalni (perzistentni) astmi. Poleg 
alergijske astme obstajajo še oblike brez 

onesnažen zrak, stres, telesni napor, 
vračanje želodčnega soka v požiralnik 
(refluks).

Pri alergijski astmi je v ozadju 
nagnjenosti k alergijam morda že 
obstoječa neka druga alergijska 
bolezen, alergija v otroštvu, alergija v 
sorodstvu. K sprejemljivosti za alergije 
se dodatno pridruži še neki nov dejavnik, 
lahko popolnoma neznačilen, npr. 
virusna prehladna bolezen v dihalih, 
zlasti če so prehladi pogostejši ali so 
potekali brez zdravljenja in predolgo. 
Astmo lahko vzbudijo dražeče snovi, 
npr. cigaretni dim, spreji, vonji in hlapi 
pri kuhanju in uživanju hrane, mrzel 
zrak, močni vonji dišav. Med zdravili je 
poznan sprožilec astme aspirin, pa tudi 
drugi nesteroidni antirevmatiki. teže 
je odkriti prikrite vzroke astme, kot so 
konzervansi, snovi v poklicnem delu, 
psihične vzroke, stres, vpliv telesnega 
napora, refluksno bolezen požiralnika. 
Alergijski vzroki astme so podobni kot 
pri alergijskem rinitisu, vnetni proces v 
bronhialni sluznici pa je zapleten in v 
njem sodelujejo elementi vnetja samega, 
aktivnost živčevja in hormonov.

Med alergijskimi vzroki ločimo 
inhalacijske alergene, prehrambne 
alergene, alergene v zdravilih, alergene 
v poklicnem delu, vsak od njih prispeva 
morda le majhen del k procesu astme 
ali pa samo podpira popolnoma 
drug primarni vzrok astme. Zaradi 
zapletenosti teh pojavov pravimo, da je 
astma vnetni sindrom, ki ga moramo čim 
bolje opredeliti, da aktivne faze bolezni 
lahko preprečujemo.

Kako astmo potrdimo, dokažemo
Prisluhnemo bolniku, ki občasno kašlja, 

ENA NAJPOGOsTEJŠIH 
KRONIčNIH BOLEZNI – 
ALERGIJsKA AsTMA
Alergijska astma je večinoma kronično, redkeje pa intermitentno alergijsko vnetje 
sluznice dihalnih poti. Kopičenje vnetnih celic v sluznici in otekanje te hkrati z 
refleksnim krčenjem gladkih mišic v bronhialni steni povzročata zožitve cevi in 
ovirata pretok zraka. Besedilo: prof. dr. Ema Mušič, dr. med., specialistka pulmologije in alergologije

vpletene alergije, največkrat pa se oblike 
astme in vzroki za njeno aktivnost 
prepletajo. Sluznica bolnika z astmo se 
s podobnim odgovorom kot na alergene 
odziva tudi na nespecifične dejavnike 
iz okolja ali na spremembe v telesu, 
vzburijo jo lahko nekatera zdravila, 
hormonske spremembe, dražeči dejavniki 
v poklicnem delu, psihični dejavniki.

Vzroki astme
Med alergeni so najpogosteje pelodi, 
pršice, živalske dlake, plesni, alergeni 
v hrani pa manjkrat. Alergijsko astmo 
aktivirajo tudi virusi in bakterije, ki 
pa tudi brez alergije lahko izzovejo 
bronhialno preodzivnost, kar je lahko 
podobno astmi. nespecifični dražilci 
za bronhialno sluznico so cigaretni 
dim, spreji, para pri kuhanju, mrzel 
zrak, močne vonjave. Astmo lahko 
povzročijo ali pa aktivirajo aspirin in 
nesteroidni antirevmatiki. Pospeševalci 
astme so konzervansi, poklicni alergeni, 

Druga skupina zdravil so protivnetna zdravila – predvsem 
glukokortikoidi v sprejih in drugačnih pršilih za vdihovanje.

Med alergijskimi vzroki 
ločimo inhalacijske 
alergene, prehrambne 
alergene, alergene 
v zdravilih, alergene 
v poklicnem delu, 
vsak od njih prispeva 
morda le majhen 
del k procesu astme 
ali pa samo podpira 
popolnoma drug 
primarni vzrok astme.

Astmo lahko vzbudijo dražeče snovi, npr. cigaretni dim, spreji, 
vonji in hlapi pri kuhanju in uživanju hrane, mrzel zrak, močni 
vonji dišav.

zlasti značilen je kašelj ponoči, ima še 
sluzast izpljunek ob napadih tesnobe v 
prsih, ovirano dihanje, piskanje v pljučih, 
občutek dušenja.

Izmerimo volumne pri dihanju, to je 
spirometrija, ki pokaže priprtost dihalnih 
poti ali obstrukcijo. Če ob pregledu to ni 
prisotno, pristopimo k provokacijskemu 
testu, da bi se pojavila priprtost, in 
jo takoj odpravimo z olajševalnim 
zdravilom. naredimo ustrezne kožne 
teste za alergijo in dobro poizvemo vse 
o delovnem in bivalnem okolju.

Zdravljenje astme
nujno je izogibanje alergenom in 
dražečim snovem. Zdravila za astmo 
pa svetujemo glede na stopnjo astme, 
glede na opažanja in meritve PEF v 
postopku samozdravljenja. PEF prikaže 
največjo hitrost in pretok zraka v izdihu. 
Po teh meritvah je izdelan semafor o 
stopnjah astme: lahka – 80 % normalne 
vrednosti, zmerno aktivna z nekaj več 
težav – 60–80 %, in huda stopnja astme 
– PEF < 60 % norme, ko so dušenja in 
kašelj intenzivna in samo olajševalna 
zdravila niso dovolj. V tej stopnji je 
potreben obisk zdravnika.

Zdravila za astmo delimo v olajševalce 
– ß2-simpatomimetike v sprejih, ki 
zadostujejo za lažje stopnje astme in 
učinkujejo takoj, zato jih svetujemo »po 
potrebi«. Podobna zdravila so tudi s 
podaljšano aktivnostjo. Še segamo po 
starem zdravilu teofilinu v kapsulah 
in tabletah s počasnim sproščanjem. 
Olajševalci so še antiholinergiki, npr. 
ipratropijev bromid v spreju, velikokrat 
kombiniran z ß2-simpatomimetikom. 
Druga skupina zdravil so protivnetna 
zdravila – predvsem glukokortikoidi 
v sprejih in drugačnih pršilih za 
vdihovanje. ta zdravila so na mestu za 
dolgoročno preprečevalno zdravljenje 
astmatskega vnetja in so potrebna pri 
srednjetežkih in najtežjih oblikah astme. 
Pri najtežjih tovrstna zdravila dodajamo 
tudi v tabletah ali injekcijah za kratek 
čas. Protivnetni so tudi antagonisti 
levkotrienov v vnetnem procesu.
Protivnetna zdravila naj se uporabljajo 
redno, kot svetuje zdravnik, ki prilagaja 
odmerke stopnji aktivnosti astme. V 
praksi je več vrst sprejev in drugih 
pršilnikov, ki vsebujejo kombinacijo 
olajševalca in protivnetnega 
glukokortikoida.

Samokontrola astme
bolnik beleži svoje težave, kakor jih 
občuti. Meri si PEF po nasvetu zdravnika 
in obojemu prilagaja terapijo ter ve, 
kdaj je potreben obisk zdravnika. naši 
bolniki so usposobljeni za samokontrolo 
v »šolah astme«, katere občasno 
obnavljajo, da se seznanijo z novostmi 
možne terapije.

Izmerimo volumne pri dihanju, 
to je spirometrija, ki pokaže 
priprtost dihalnih poti ali 
obstrukcijo. 

Zdravo

bronhitis

Astma
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Maščobe in maščobne kisline
Maščobne kisline so sestavni del 
maščob, zato lahko mirno rečemo, 
da primernost maščobe pravzaprav 
določa primernost maščobnih kislin, 
ki sestavljajo maščobo. Od 30 % 
energijskega vnosa na račun maščob, 
se priporoča, da naj ne bo več kot 10 
% na račun nasičenih maščobnih kislin, 
preostanek pa naj pripada nenasičenim 
maščobnim kislinam.

Med nenasičenimi maščobnimi 
kislinami pomembno mesto zasedajo 
omega-3 maščobne kisline, med katere 
uvrščamo alfa-linolensko kislino (ALA), 
eikozapentaenojsko kislino (EPA) in 
dokozaheksaenojsko kislino (DHA).

Vloga EPA in DHA v organizmu
V prehrani nosečnic se je zmeraj 
poudarjal zadosten vnos kalorij in 
beljakovin, v zadnjem času pa naepa 
dha1 foter.com pomembnosti pridobiva 
tudi zadosten vnos maščobnih kislin, 
deloma tudi na račun EPA in DHA. 
Mnoge študije so namreč potrdile 
koristnost zadostnega vnosa teh dveh 
kislin za pravilni razvoj možganov in 
očesne mrežnice ploda. Pri tem ima 
DHA pomembnejšo vlogo, še posebej v 
zadnjem trimesečju. Opravljene pa so 
bile tudi primerjalne študije med otroci 
različnih starosti, katerih matere so 
med nosečnostjo uživale DHA ali DHA + 
EPA prehranska dopolnila oziroma med 
otroci, katerih matere med nosečnostjo 
niso uživale teh prehranskih dodatkov. 
Slednji so pri različnih starostih 
izkazovali manjšo sposobnost reševanja 
problemov, slabšo koordinacijo oči in 
rok in večjo nagnjenost k alergijam. Iz 
tega sledi, da je njun zadostni vnos prav 
tako pomemben tudi v času dojenja, saj 
se otrokovi možgani dokončno razvijejo 
šele po rojstvu.

Za obe se tudi predpostavlja, da imata 
protivnetne učinke, sodelujeta pri 
oksidativnem stresu in izboljšujeta 
celične funkcije. Študije kažejo, da se 
pri osebah z nezadostnim vnosom 
DHA ali DHA/EPA povečuje tveganje za 
koronarne bolezni in nenadno srčno 
smrt.

Povezujejo pa ju tudi z Alzheimerjevo 
boleznijo. DHA je prisotna v fosfolipidnih 
membranah nevronov, kjer sodeluje pri 
normalnem delovanju živčnega sistema, 
zaradi česar jo tudi povezujejo z njo. Ena 
izmed posledic Alzheimerjeve bolezni je 
tudi nenamerna izguba telesne mase, 
pri čemer naj bi EPA/DHA imela pozitivni 

EPA IN DHA 
- ZAKAJ JU 
POTREBUJEMO?
Po priporočilih zdravega prehranjevanja v Sloveniji in svetu, naj bi maščobe pokrivale 
okoli 30 % dnevnih energijskih potreb. Še zdaleč pa ni pomembna samo količina, 
pomembna je predvsem sestava zaužitih maščob. Besedilo: Nutris.org

Vse tri omega-3 maščobne kisline so 
pomembne za normalno delovanje 
organizma, saj so med drugim 
vključene v procese celičnih membran 
in protivnetne procese, pri čemer pa 
je dobro vedeti, da zadosten vnos EPA 
in DHA lahko predstavlja problem. 
Uravnovešena prehrana običajno 
zadošča za pokritje potreb organizma 
po ALA. Čeprav se le-ta v organizmu s 
pomočjo encimov lahko pretvarja v EPA 
in DHA, dosedanje raziskave kažejo, da ta 
pretvorba ne zadošča za pokritje potreb 
organizma. Glede na opravljene študije 
različnih avtorjev se odstotki pretvorbe 
sicer razlikujejo, vendar nihče ne poroča 
o več kot 10 % pretvorbi ALA v DHA in 
EPA.

Vse tri omega-3 maščobne kisline so pomembne za normalno 
delovanje organizma.

Zaobe se tudi predpostavlja, da imata protivnetne učinke, 
sodelujeta pri oksidativnem stresu in izboljšujeta celične 
funkcije.

učinek na pridobivanju le-te.

Viri EPA in DHA
Priporočeni dnevni vnos EPA in DHA 
je med 250 in 500 miligrami. bogat 
vir predstavljajo predvsem ribe (tuna, 
losos, skuša, postrvi, sardine), zato ju 
včasih imenujemo tudi morski omega-3 
maščobni kislini.

Ribe mnogokrat vsebujejo celo več 
teh maščob kot prehranski dodatki. 
na tržišču je mogoče dobiti različne 
tovrstne dodatke, ki so običajno narejeni 
iz ribjega olja, vsebujejo pa okoli 250 
mg teh maščob. Vrednosti EPA in DHA 
v morskih ribah se lahko gibljejo tudi 
okoli 1 g, kar pomeni, da z običajno 
porcijo rib že zadostimo potrebam. Kdor 
ne uživa rib, lahko EPA in DHA dobi tudi 
z algami. Rastline teh dveh omega-3 
maščob ne vsebujejo, vsebujejo pa ALA, 
ki se lahko pretvori v ti dve maščobi. Ker 
je pretvorba le približno 10%, moramo 
izbrati tako živilo, ki vsebuje čim več 
ALA, to je npr. laneno olje- žlica na dan bi 
teoretično že lahko pokrila potrebe.

Je dovolj, da uživamo le ALA 
maščobe?
Glede na to, da imajo različne omega 
3 maščobe različen način delovanja, 
verjetno ni dovolj, da uživamo le eno 
vrsto omega 3, npr. ALA.

ALA je resda esencialna maščoba, 
kar pomeni, da je naše telo ne more 
samo izgraditi, zato jo moramo redno 
telesu dovajati s hrano ali po potrebi 
s prehranskimi dodatki. ni pa, kot 
ugotavljajo raziskovalci, dovolj oskrbovati 
telesa le s to omega 3 maščobo. Zakaj?

DHA in EPA sicer lahko sami 
sintetiziramo iz ALA maščob, ampak je 
ta pretvorba zelo majhna. Raziskava na 
zdravih nevegetarijancih je pokazala, da 
se po zaužitju le 5 % ALA pretvori v EPA 
maščobo in le manj kot 0,5 % ALA v DHA 
maščobo. to pomeni, da ostaja telo brez 
ustreznih količin EPA in DHA.

Pretvorba naj bi bila odvisna od 
razpoložljivosti encima, ki pomaga v 
tem procesu ter od razpoložljivosti 
določenih vitaminov (npr. b3, b6, c 
vitamin) in mineralov (npr. magnezij, cink). 
nekateri raziskovalci menijo, da naj bi bila 
posredi tudi genetika. Pretvobo pa naj 
bi motilo tudi preveliko uživanje omega 
6 maščob, ki jih najdemo v ocvrti hrani, 
rastlinskih oljih - sončničo, koruzno, sojino, 
margarinah itd.

torej, ker potreb telesa po omega 
3 maščobah ne moremo pokriti le z 
uživanjem ALA, je dobro telo redno 
oskrbovati tudi z drugimi omega 3 
maščobami, kot so DHA in ostale.

Riba DHA + EPA  
(v mg/100 g ribe)

Losos, gojeni 2147
Losos, divji 1840
Sardele v olju 982
Sardele 1449
tuna v olju 128
tuna, modra 1504
Postrv, gojena 1154
Postrv, divja 988
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Za večino to pomeni »biti zdrav«. 
nekateri se ne bodo strinjali in bodo 
dejali, da tudi, če si nekoliko bolan, se da 
živeti (dovolj) dobro – če imamo hkrati 
možnost, da lahko sami obvladujemo 
bolezen, da smo kljub bolezni vključeni v 
skupnost in če vanjo kljub zdravstvenim 
težavam lahko prispevamo.

Opredeljevanje zdravja za stroko nikoli 
ni bila lahka naloga. Sama definicija se 
je skozi čas razširjala in spreminjala 
skladno z razširjanjem znanja o 
človekovem delovanju. Od strogo 
biomedicinskega modela, po katerem 
je štelo izključno funkcioniranje telesa, 
preko biopsihosocialnega modela, po 
katerem se upoštevajo tudi duševni 
in družbeni dejavniki zdravja, do 
sistemskega pogleda, po katerem je 
zdravje vselej rezultat medsebojnega 
vplivanja različnih sistemov katerih 
del smo: človek kot sistem, ki se giblje 
znotraj različnih sistemov – družina, 
skupnost, institucije, politični sistem, 
ekonomski sistem … 

in gojenje takšnih odnosov, v katerih se 
bomo počutili vredne drugim in v katerih 
bomo tudi sami pokazali, koliko so drugi 
vredni nam. 

Alkohol ni rešitev
V naši družbi, ki ji glede na odnos do 
pitja alkohola lahko poimenujemo kar 
»mokra kultura«, v stresnih situacijah 
marsikdo poseže po alkoholu ali drugih 
psihoaktivnih snoveh v upanju, da bodo 
tesnoba, zaskrbljenost in strah izginili. 
Pitje alkohola v manjših količinah 
kratkoročno lahko da občutek večje 
sproščenosti, povzroči nekritičnost oz. 
občutek, da naši problemi »izginejo«. 
Zato niti ni tako nenavadno, da 
posameznik v stiski kdaj seže po pitju 
alkohola. A se je ob tem pomembno 
zavedati, da gre le za nekatere 
kratkotrajne učinke, ki izginejo takoj, ko 
se alkohol izloči iz telesa.
Še bolj pomembno pa se je zavedati 
mnogih negativnih učinkov, ki se 
lahko pokažejo že zelo hitro. Pitje 
zamegli posameznikovo zmožnost 
presoje in slabi posameznikove 
psihofizične zmogljivosti, s čimer 
onemogoči ustrezno odzivanje na 
okolico. nezanemarljiv pa je tudi 
kratkoročni vpliv na imunski sistem, 
saj naj bi bil, po ugotovitvah raziskav, 
posameznik še 24 ur po tem, ko je ob 
neki priložnosti popil preveč alkohola, 
bolj dovzeten za okužbe. Alkohol torej 

PsIHOLOŠKA 
DIMENZIJA ZDRAVJA 
čAsU PANDEMIJE
Dobro znani pozdrav in najpogostejši odgovor na vprašanje, ki ju bolj ali manj 
izgovarjamo povsem podzavestno, sta veliko manj samoumevna kot se zdita. In mnogo 
bolj povezana med seboj kot izgleda na prvi pogled. Odvisno od tega, kako pojmujemo 
zdravje in kako pojmujemo »biti dobro«. 

Besedilo: Maruša Bertoncelj, univ. dipl. soc. ped., koordinatorka za duševno zdravje v programu MIRA; mag. Branka Đukić, univ. dipl. živ. teh., koordinatorka v programu Slovenske mreže zdravih šol; Rok Zaletel, univ. dipl. pol., 
projekt SOPA; Katja Podergajs, dipl. m. s., koordinatorka v programu vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

V novejšem času, še posebej od 
pandemije koronavirusa naprej, sta v 
ospredje spet bolj stopili prav družbena 
in psihološka dimenzija zdravja. 
Pandemija je na zelo usoden način 
v svetovnem merilu pokazala, kako 
pomembno vlogo pri tem, ali bomo 
zboleli in okrevali, igra naš položaj 
v družbi in to, kje živimo. Smo med 
revnejšimi ali bogatejšimi? živimo v 
državi z močnim javnim zdravstvenim 
sistemom ali ne? V Sloveniji imamo v 
povprečju 1 zdravnika za približno 200 
ljudi, na afriški celini je to razmerje 
1: 30001. Ali živimo v skupnosti, kjer 
se lahko obrnemo na druge ali smo 
prepuščeni samim sebi? Imamo vsaj z 
eno osebo, še bolje pa z vsaj dvema ali 
tremi takšne odnose, za katere bi lahko 
dejali, da so zaupni, vzajemni, da v njih 
zadovoljujemo potrebe po druženju, 
po pogovoru, sodelovanju, varnosti …? 
Gre za potrebe, ki so še zlasti ključne 
v obdobju odraščanja, saj predstavljajo 
močan varovalni dejavnik v stresnih in 
travmatičnih izkušnjah. 

Izberimo bolj zdravo pot
Vsakih 40 sekund v svetu nekdo 
naredi samomor. težave v duševnem 
zdravju skoraj po pravilu spremljajo 
zlorabo alkohola in drog, osamljenost, 
izključenost. Imamo možnost izraziti 
stisko, ko le-to občutimo? Kakšen način 
izražanja stisk ali sproščanja stresa 
lahko izberemo? Vseh izbir nimamo 
vedno na voljo. Prav tako drži, da vsi 
nimamo na voljo enakih izbir – prav 
zaradi različnih sistemov, v katerih 
se gibljemo, in v razlikah znotraj njih. 
A skoraj vsi imamo skoraj vedno vsaj 
nekaj izbire pri tem, ali bomo ubrali 
bolj ali manj zdravo pot. Če začnemo z 
duševnostjo, to pomeni, da si, kolikor je 
mogoče, prizadevamo za vzpostavljanje 

vpliva na posameznikovo odpornost, 
kar pomembno oslabi telesno obrambo, 
ki pivce alkohola izpostavlja številnim 
zdravstvenim težavam, vključno z 
okužbami in sistemskimi vnetji.
Ob zgoraj navedenih ima pitje alkohola 
še mnoge druge posredne in neposredne 
kratkoročne in dolgoročne negativne 
učinke. V času epidemije smo prebivalci 
s strani medijev in socialnih omrežij 
doživeli poplavo različnih informacij 
in potencialnih »rešitev«, ki bi lahko 
zmanjšale stiske, zmanjšale možnost 
okužbe z novim virusom ali lajšale potek 
zdravljenja. Med drugimi je bilo možno 
zaslediti tudi varovalne učinke pitja 
alkohola, kar pa je očitno zavajanje, ki pri 
ljudeh povzroča veliko škoda.
novejše raziskave kažejo, da varne 
uporabe alkohola ni. Manj kot 
posameznik spije, manjše je tveganje, 
da bi alkohol povzročil trajno škodo. 
Zato glede pitja alkohola priporočamo: 
»Čim manj ali nič«. Če smo v duševni 
stiski, kar v trenutni situaciji epidemije 

ni nepričakovan odziv posameznika na 
situacijo, si lahko pomagamo sami ali 
se obrnemo po pomoč. Ob situacijah, 
ko se sprašujemo, kako obvladati stres, 
zmanjšati občutke strahu, panike in 
zaskrbljenosti, kako ostati miren, se 
opremimo z relevantnimi informacijami 
o trenutni situaciji, o svojih stiskah se 
pogovarjajmo z ljudmi, ki so nam blizu, 
ohranjajmo socialne stike, skrbimo za 
zdrav življenjski slog in z njim poskrbimo 
za svoje zdravje. 
Če je stiska prehuda in si ne znamo 
pomagati sami, so nam na voljo tudi 
različne oblike psihološke podpore 
(zdravstvenovzgojni centri in centri za 
krepitev zdravja v okviru zdravstvenih 
domov ali brezplačno telefonsko 
svetovanje), ki jo nudijo usposobljeni 
zdravstveni (so)delavci na področju 
duševnega zdravja, tudi s področja 
podpore spreminjanja pivskega vedenja.

»Povej mi, kaj ješ, pa ti povem, kdo 
si,« je večpomensko sporočilo
Ob vstopu v tretjo dekado 21. stoletja 
smo v odnosu do prehranjevanja in 
telesne sestave ljudi v stroki presegli 
nivo površinskega »gledanja« in prešli 
na nivo »videnja«. Kadar gledamo debelo 
osebo, ne vidimo več nujno posameznika, 
ki se brez zavor predaja »prepovedanim 
gastronomskim užitkom«. Pri tej isti 
osebi se učimo videti posameznika, 
ki morda nosi s sabo nenaklonjeno 
usodo genov; morda živi v okolju, ki 
ne omogoča zdrave prehranske izbire; 
morda mu socialno ekonomski standard 
omejuje zdravo prehransko izbiro; 
morda ni dovolj opremljen s primernimi 
informacijami in s potrebnimi veščinami, 
ki podpirajo zdrav način prehranjevanja …

Pristop, ki vključuje genetske oz. 
epigenetske ter socio-ekonomske, 
kulturne in okoljske  dejavnike pri 
oceni prehranskega stanja ni namenjen 
iskanju izgovorov za pomanjkljivo 
odgovornost posameznika do lastnega 
prehranjevanja. Je pa namenjen 
premisleku o upoštevanju vseh 
dejavnikov, ki rezultirajo v določeno 
diagnozo: debelost, sladkorna bolezen 
tipa II, s prehrano povezane oblike 
raka, ateroskleroza, ipd. Pri tem je 
zelo pomembno uspešno spopadanje 
pristojnih (inštitucij) z izpostavljenimi 
objektivnimi dejavniki, ki rušijo zdravje 
posameznika ali populacije. Ključno pa 
je tudi  delovanje odločevalcev v smeri, 
ki omogoča zdravju podporno okolje in 
visoko osveščeno družbo. Poleg tega 
je seveda neizogibno vzporedno krepiti 
samozavest posameznika za udejanjanje 
življenjskega sloga, ki varuje in krepi 
njegovo lastno zdravje.  

Z vidika prehranjevanja smo doslej 
vedeli, da lastna priprava obrokov 
iz osnovnih sestavin prinese veliko 
koristi. Poznan izvor in pridelava živil, 
ki jih uporabimo za pripravo jedi na 
način, prilagojen lastnim (prehranskim) 
potrebam nam daje ustrezen nadzor 
nad kvaliteto prehrane. ta se lahko 
uspešno vrednoti z izogibanjem 
uporabe kemijskih pospeševalcev rasti, 
fitofarmacevtskih sredstev, prehranskih 
dodatkov (aditivov) in neustreznih 
postopkov priprave jedi. Prav tako že 
dolgo časa poznamo in poudarjamo 
prehranske, okoljske, ekonomske in 
druge prednosti lastne pridelave hrane: 
poleg že izpostavljenih dodajamo še 
najkrajši čas, najkrajša in najcenejša pot 
prehranske surovine »iz zemlje do mize« 
ter upoštevanje primerne (tehnološke) 
zrelosti plodov. tudi priporočeno 
vnaprejšnje planiranje obrokov pri 
uspešnem uravnavanju krvnega 
sladkorja diabetikov ali kot uspešna 
strategija zmanjševanja telesne teže je 
prav tako znan in uspešen preventivni/
terapevtski pristop.

Kljub daljnosežnim posledicam na 
različnih drugih področjih se lahko na 

PRIPOROČILO ZA (DUŠEVNO) 
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ŠT. 1: 
Kolikor je mogoče, si prizadevajmo 
za vzpostavljanje in gojenje takšnih 
odnosov, v katerih se bomo počutili 
vredne drugim in v katerih bomo tudi 
sami pokazali, koliko so drugi vredni 
nam.

PRIPOROČILO ZA ZDRAV (BREZ 
ŠKODLJIVIH RAZVAD) ŽIVLJENJSKI 
SLOG ŠT. 2:
Kolikor je mogoče seiIzogibajmo 
razvad, ki lahko vodijo v zasvojenost 
ali poslabšajo naše zdravstveno 
stanje. V primeru stiske vam 
priporočamo, da se namesto k »flaši«, 
po nasvet in pomoč raje obrnete 
k strokovnjakom v zdravstvenih 
domovih in centrih za socialno 
delo, ki vas bodo vodili skozi proces 
spremembe vedenja in vam olajšali 
pot k bolj zdravemu in zadovoljnemu 
življenju. 

PRIPOROČILO ZA (PREHRANSKO) 
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ŠT. 3:
Kolikor je mogoče, si prizadevajmo 
za lastno pridelavo in pripravo hrane 
ter obroke vnaprej načrtujmo. Ob 
tem vključujmo vse (družinske) člane, 
kar krepi medsebojne vezi, omogoča 
prenos praktičnih veščin, izboljšuje 
psihično počutje posameznika 
(družinskih članov) in izboljšuje 
kvaliteto (družinskega) življenja.

V novejšem času, še posebej od 
pandemije koronavirusa naprej, 
sta v ospredje spet bolj stopili 
prav družbena in psihološka 
dimenzija zdravja.

V novejšem času, še posebej od pandemije koronavirusa naprej, 
sta v ospredje spet bolj stopili prav družbena in psihološka 
dimenzija zdravja.
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področju prehranjevanja prebivalstva 
v povezavi z epidemijo covid-19 
osredotočimo na nekaj pozitivnih 
spoznanj. Četrtina slovenskih 
gospodinjstev poroča, da je način 
priprave obrokov in pomen hrane med 
epidemijo pridobil na pomenu. V tretjini 
gospodinjstev menijo, da bodo s peko 
kruha vsaj 1-krat tedensko nadaljevali 
tudi v bodoče. Skozi izkušnje v času 
karantene, ko smo mogoče temu lažje 
posvetili čas, pa smo lahko izkusili, da 
lastna priprava obrokov ne prinaša 
izključno prehranske prednosti, pač 
pa rojeva tudi pozitiven psihološki in 
socialni moment. Vključevanje vseh 
(družinskih) članov v pripravo obroka 
krepi medsebojne vezi, omogoča prenos 
praktičnih veščin na mlajše generacije, 
izboljšuje psihično počutje posameznika 
(družinskih članov) in izboljšuje kvaliteto 
(družinskega) življenja. 

Druga tovrstna izkušnja se nanaša na 
lastno oskrbo. Statistika nam postreže 
s podatkom, da smo v Sloveniji pri 
zelenjavi 44% samooskrbni (podatek se 
nanaša na leto 2018). V času omenjene 
pandemije pa smo imeli priložnost 
izkusiti, kako je, kadar kupci zaman 
povprašujemo po preostalih 56% 
zelenjave, ki zaradi zaprtja mej ni bila 
dostavljena na trgovske police. Mar to ni 
zadostna spodbuda za ureditev lastnega 
vrtička ali zelenjavne gredice na balkonu 
stanovanja? ne pozabimo tudi na 
pozitivni učinek vrtnarjenja na zdravje 
zaradi sprostitve in telesne aktivnosti, ki 
je zlasti zaradi epidemiološkega ukrepa 
omejenosti gibanja prebivalcev nadvse 
dragocena dodana vrednost. 
Letošnjo pomlad smo se tudi imeli 
priložnost prepričati, da premišljeno 
in ekonomično vodenje domačega 

gospodinjstva poleg že omenjene 
prednosti vnaprejšnjega načrtovanja 
obrokov zmanjša pogostost 
nakupovanja živil v trgovinah, na 
tržnici ali neposredno pri pridelovalcih 
ter zmanjša zavržke hrane v 
gospodinjstvu. Kar petina vprašanih 
prebivalcev Slovenije navaja, da bodo 
z manj pogostim in bolj načrtovanim 
nakupovanjem živil ter pogostejšo 
pripravo obrokov doma nadaljevali tudi 
po koncu epidemije. tako nam ostane 
več časa, ki ga lahko posvetimo vsemu 
tistemu, kar nas dela zadovoljne, ohranja 
naše zdravje in spodbuja življenjsko 
energijo.

Izognite se nezdravemu 
prehranjevanju 
Ob vseh izzivih sodobnega načina 
življenja in ekoloških posledic le-tega, 
smo se letos srečali še s pritiskom 
»nove grožnje« v obliki pandemije 
novega nevarnega virusa. na takšne 
težko obvladljive situacije se ljudje  
odzivamo zelo različno. Številni med 
nami ob tem doživljajo stisko, strah, 
jezo in občutek nemoči. nekateri se 
teh neprijetnih čustev skušajo znebiti s 
poseganjem po alkoholu, ki kratkoročno 
v manjših količinah sproža občutek večje 
sproščenosti, povzroči nekritičnost oz. 
občutek, da naši problemi »izginejo«. 
tolažbo na videz prinaša tudi uživanje 
manj zdravih, visoko kaloričnih in 
hranilno neuravnoteženih jedi ali dodatni 
obroki. nekateri se zatečejo v pretirano 
izolacijo in izogibanje stikom. Opaziti pa 
je celo zanikanje stanja, podcenjevanje 
nevarnosti virusa, posmehovanje 
opozorilom stroke, ignoriranje priporočil 
ter širjenje škodljivih teorij zarote.

Prav v času izrednih razmer in 

okoliščin, kakor jih doživljamo in živimo 
trenutno, je še toliko bolj pomembno, 
da ne pozabimo na človečnost in 
solidarnost: v svojem ožjem krogu, v 
svoji širši skupnosti, generacijsko in 
medgeneracijsko. Če je nam dobro, še ne 
pomeni, da je dobro tudi drugim. Če smo 
sami varni, ni nujno, da v nevarnosti niso 
drugi. Zato med ali po tem, ko poskrbimo 
za svoje dobro počutje, namenimo tudi 
pozornost svojim bližnjim. Vprašajmo jih, 
kako so. bodimo tu eden za drugega in 
se podpirajmo. bodimo strpni do sebe in 
do soljudi. Skrb za drugega je tudi skrb 
zase.

Prav v času izrednih razmer in 
okoliščin, kakor jih doživljamo 
in živimo trenutno, je še 
toliko bolj pomembno, da ne 
pozabimo na človečnost in 
solidarnost.

Kljub daljnosežnim posledicam na različnih drugih področjih 
se lahko na področju prehranjevanja prebivalstva v povezavi z 
epidemijo Covid-19 osredotočimo na nekaj pozitivnih spoznanj.

Z zdravjem povezan življenjski 
slog: sodelujte in prispevajte k 
celotni sliki o zdravju v Sloveniji
Ste vedeli, da prebivalci Slovenije 
v zadnjih letih v večjem deležu 
ocenjujejo svoje zdravje kot dobro 
ali zelo dobro? Ali pa, da šest 
od desetih odraslih prebivalcev 
Slovenije zaupa cepljenju? to so 
le nekateri zadnji izsledki pri nas 
največje raziskave Z zdravjem 
povezan vedenjski slog, ki se izvaja 
vsake 4 leta. 
V tokratni izvedbi smo k  
sodelovanju  povabili kar 17.500 
naključno izbranih oseb iz vse 
Slovenije. Do sedaj je izpolnjene 
vprašalnike po pošti ali preko spleta 
vrnilo že skoraj polovica (46,1%) 
povabljenih v raziskavo.
Če ste eden izmed 17.500, ki je 
vprašalnik prejelo in ga še niste 
izpolnili, vas vabimo k sodelovanju. 
S tem boste aktivno sodelovali pri 
oblikovanju bodočih programov za 
izboljšanje zdravja nas vseh. na 
podlagi ugotovitev prejšnjih raziskav 
smo na primer predlagali uvedbo 
brezplačnih strokovnih preventivnih 
zdravstvenih programov za zdrav 
življenjski slog, ki se jih lahko 
udeležite  v vašem zdravstvenem 
domu.

Ob enkratnem nakupu 2 izdelkov 
Aloe vera x2, prejmete DARILO: 

kozmetično ogledalo. 
Zaloga daril je omejena, akcija velja do razdelitve daril.

20 %
P O P U S TA

 1. 7. - 31. 7. 2020

na vse izdelke  
Aloe vera x2

25 %
P O P U S TA

 1. 7. - 31. 7. 2020

na vse izdelke  
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Fige (Ficus carica) so ene starejših 
kulturnih rastlin. Izvirajo z območja 
pod Himalajo, zelo dobro pa uspevajo 
v vzhodnem Sredozemlju. največja 
pridelovalka je turčija, sledijo ji Egipt, 
Alžirija, Maroko in Iran. Pogosto jih 
uporabljajo v tradicionalni medicini, za 
pripravke iz plodov, listov ali drugih 
delov rastlin. Za uživanje so primerni 
plodovi, ki so sladkega okusa zaradi 
visoke vsebnosti sladkorjev in nizke 
vsebnosti kislin.

V Sloveniji najbolje uspevajo v Istri in 
Goriških brdih, najdemo pa jih lahko tudi 
drugod. Fige zorijo konec poletja in na 
začetku jeseni. Zrelost fige vidimo po 
izločeni medeni kapljici na dnu fige, če je 
kapljica mlečne barve, figa še ni dovolj 
zrela.

Sestava fig in vplivi na zdravje
Fige predstavljajo pomemben del 
sredozemske diete, vsebujejo sladkorje, 
prehranske vlaknine, minerale in 
polifenole. Zaradi visoke vsebnosti 
sladkorjev, predvsem glukoze in 
fruktoze, in nizke vsebnosti organskih 
kislin so sladkega okusa. Imajo visoko 
nasitno vrednost, kar pomeni, da nas 
hitro nasitijo.

V tradicionalni medicini se uporabljajo 

Fige so lahko okusen nadomestek 
sladkarijam.

Sušenje
Sušenje fig je najpogostejši in najlažji 
postopek konzerviranja. Fige se pogosto 
uživajo suhe, te pa vsebujejo veliko 
količino ogljikovih hidratov oz. sladkorja, 
predvsem na račun izhlapene vode, zato 
jih uživajte v omejenih količinah oz. kot 
posladek. Fige s sušenjem izgubijo barvo, 
vsebujejo pa večji odstotek prehranskih 
vlaknin, kalija, bakra in vitamina K (21 % 
PDV v 100 g suhih fig) in železa (24 % 
PDV v 100 g suhih fig).

Iz fig lahko pripravimo džeme, 
marmelade in tako podaljšamo čas, 
primeren za uživanje. Sveži plodovi pa so 
primerni za pečenje in kuhanje.

FIGE ZA DOBRO 
PREBAVO
Fige (Ficus carica) so ene starejših kulturnih rastlin. Izvirajo z območja pod Himalajo, 
zelo dobro pa uspevajo v vzhodnem Sredozemlju. Največja pridelovalka je Turčija, 
sledijo ji Egipt, Alžirija, Maroko in Iran. Pogosto jih uporabljajo v tradicionalni 
medicini, za pripravke iz plodov, listov ali drugih delov rastlin. Za uživanje so primerni 
plodovi, ki so sladkega okusa zaradi visoke vsebnosti sladkorjev in nizke vsebnosti 
kislin. Besedilo: Prehrana.si

za lajšanje zaprtosti in kot pomoč pri 
zdravljenju mnogih drugih stanj.

V vsak obrok vključite zelenjavo in/ali 
sadje. Čim pogosteje izbirajte lokalno 
pridelano in svežo zelenjavo ter sadje.
Zelenjava in sadje sta bogat vir 
vitaminov, mineralov, prehranskih vlaknin 
in mnogih drugih zaščitnih snovi. njuno 
uživanje ima varovalen učinek na 
zdravje.

najbolj je zaželeno, da se uživa svež 
sadež. ta je sladkega okusa in primeren 
za takojšne uživanje, shranjevanje 
svežih dlje časa pa ni mogoče. Fige 
lahko uživate cele, jih olupite ali pa 
odstranite samo pecelj. način uživanje 
fig je odvisen od vrste fige in želje 
posameznika.

Preglednica: Okvirna hranilna vrednost v 100 g svežih in suhih fig

Hranilna vrednost 
v 100 g svežih fig

% 
PDV*

Hranilna vrednost 
v 100 g suhih fig

% 
PDV*

Energijska vrednost 
(kcal/kJ)

62 / 260 3 % 250/1049 12 %

Skupne maščobe (g) 0,5 1 % 1,3 2 %
nasičene maščobe (g) 0 0 % 0,1 1 %
Ogljikovi hidrati (g) 19 7 % 55 21 %
Sladkorji (g) 16 18 % 55 61 %
beljakovine (g) 1 3 % 4 7 %
Prehranske vlaknine (g) 2 7 % 13 43 %
Vitamini in minerali     
Kalij (mg) 250 13 % 850 43 %
baker (µg) 85 9 % 380 38 %
Kalcij (mg) 54 7 % 193 24 %
Magnezij (mg) 20 5 % 70 19 %
Fosfor (mg) 32 5 % 108 15 %

*%PDV: Za energijsko vrednost in makrohranila kot delež priporočenega vnosa (%PV) za povprečno 
odraslo osebo (8 400 kJ/2 000 kcal); za vitamine in minerale kot delež priporočenega dnevnega 
vnosa (%PDV) za odrasle – upoštevajoč Prilogo XIII Uredbe (EU) 1169/2011. Za prehranske 
vlaknine kot delež običajno priporočenega vnosa za odrasle (30g). Vir: Različne podatkovne baze o 
prehranski sestavi živil.

 

 

REŠI ŽIVLJENJE BOLNIKOM
Z MOŽGANSKO KAPJO!
PREPOZNAJ ZNAKE

GROM
POKLIČI 112

Boehringer Ingelheim RCV
Podružnica Ljubljana
Šlandrova 4b, Ljubljana – Črnuče

Za vse morebitne nadaljnje informacije se lahko obrnete na Boehringer  
Ingelheim RCV GmbH & Co KG, podružnica Ljubljana, tel.: +386 1 586 40 00

PC-SL-100215  Datum priprave informacije: april 2020

www.GROMinute.siOB KATEREMKOLI ZNAKU TAKOJ POKLIČI 112.
SPOROČI, DA SUMIŠ NA MOŽGANSKO KAP.

GOVOR
Neustrezen, 

zatikajoč, slabo 
razumljiv govor.

ROKA
Šibka 
roka 

ali noga.

OBRAZ
Na obrazu 
povešen 
ustni kot.

MINUTE
Vsaka 

minuta 
šteje!

V tradicionalni medicini se 
uporabljajo za lajšanje zaprtosti 
in kot pomoč pri zdravljenju 
mnogih drugih stanj.



NOVI KAVNI APARAT ILLY Y3.3
BARVA MORJA V VAŠEM DOMU

Obiščite nas v trgovini Espresso v Kristalni palači BTC ali na www.espresso.si. 
Espresso d.o.o., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, T 01 422 88 88 

Novi kavni aparat Y3.3 Espresso & Coffee vam omogoča, da uživate v 
edinstvenem okusu kave illy na način, ki vam najbolj ustreza: kot italijanski 

espresso ali ameriško dolgo kavo. Majhen, eleganten in enostaven za 
uporabo, na voljo v beli, rdeči, črni in zdaj tudi v zelenomodri barvi.


